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ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ 40/2019 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΑΛΝΗΘΡΝ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα «Δμνπιηζκνί ρνξήγεζεο ησλ δφζεσλ ηνπ θαξκάθνπ» CPV 33141626-4, γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γ.Λ. “ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ”, γηα έλα (1) έηνο, πξνυπνινγηζκνχ 48.483,87 επξψ, 

ρσξίο Φ.Ξ.Α. ( ζαξάληα νθηψ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ νγδφληα ηξηψλ επξψ θαη νγδφληα επηά 

ιεπηψλ ), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κφλν βάζεη ηηκήο. 

(Ξεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄)  

 

Ζκεξνκελία έλαξμεο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΝΠ ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

25 ΝΘΡΥΒΟΗΝ 2019 

ΖΚΔΟΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 

Ώξα 15:00 κ.κ. 

18 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2019 

ΖΚΔΟΑ ΓΔΡΔΟΑ 

Ώξα 15.00 κκ 

Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr  

ηνπ Δ.ΠΖ.ΓΖ.Π 

 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ 

ΓΑΞΑΛΖ 

 

48.483,87 € ρσξίο Φ.Ξ.Α  

(60.120,00 € ζπκπεξηι/λνπ Φ.Ξ.Α.)  

 

CPV 33141626-4 «Δμνπιηζκνί ρνξήγεζεο ησλ δφζεσλ ηνπ θαξκάθνπ» 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Α. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

1. ηνπ λ. 4523 (Α' 41) «Γηαηάμεηο γηα ηελ παξαγσγή ηειηθψλ πξντφλησλ Φαξκαθεπηηθήο Θάλλαβεο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 3 (Ρξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 27 θαη 34 ηνπ λ.4472/2017 (Α74)- 
πξνκήζεηεο πνπ δελ απαηηείηαη λα εληάζζνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηα πξνγξάκκαηα Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ 
ησλ θνξέσλ γείαο).   

2. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο θάζε θνξά ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη. (Δλδεηθηηθέο ηξνπνπνηήζεηο:  

3. ηνπ Λ. 4441/2016, “Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο επηρεηξήζεσλ, άξζε θαλνληζηηθψλ εκπνδίσλ ζηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ινηπέο δηαηάμεηο“  

4. ηνπ Λ.4472/2017, “Ππληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Γεκνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4387/2016, κέηξα 
εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο 

ξπζκίζεηο, Κεζνπξφζεζκν Ξιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πηξαηεγηθήο 2018-2021 θαη ινηπέο δηαηάμεηο“. 

5. ηνπ Λ.4488/2017, “Ππληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο Γεκνζίνπ θαη ινηπέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο, ελίζρπζε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηθαηψκαηα αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο“. 

6. ηνπ Λ.4497/2017 “Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο 

λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο“).   

7. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

8. ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη 
πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη 

εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

9. ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 
16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

10. ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην» 

11. ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ 
κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

12. ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

13. ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο 
δηαηάμεηο”, 

14. ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

15. ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ 
Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

16. ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Ρππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο” 

17. ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ 
θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ Δ.Π.Ο., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) «Νλνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 
πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»1, ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 

20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ κε 

αξηζκ.1108437/2565/ΓΝΠ/2005 (Β΄ 1590) “Θαζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο”, 

18. ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  
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19. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ 

άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

20. ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

21. ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

22. ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

23. ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη 

ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

24. ηνπ λ. 4605/2019 (Α’ 52) «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία (ΔΔ) 2016/943 

ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί 

(εκπνξηθφ απφξξεην) απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε θαη απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 

15.6.2016) - Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο». 

25. ηνπ λ. 4608/2019 (Α’ 66) «Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Ρξάπεδα θαη πξνζέιθπζε Πηξαηεγηθψλ 
Δπελδχζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

26.  ηνπ λ. 4609/2019 (Α’ 67) «Οπζκίζεηο Κέξηκλαο Ξξνζσπηθνχ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, Πηξαηνινγίαο, 

Πηξαηησηηθήο Γηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

27. ηνπ λ. 4610/2019 (Α’ 70) «Ππλέξγεηεο Ξαλεπηζηεκίσλ θαη Ρ.Δ.Η., πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, πεηξακαηηθά ζρνιεία, Γεληθά Αξρεία ηνπ Θξάηνπο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.  

 

Β. Ρηο απνθάζεηο-έγγξαθα: 

1. Ρελ .Α. Ξ1/2390/2013 (ΦΔΘ2677/Β) «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ  

           Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ». (Δ.Π.Ζ.Γ.ΖΠ)» 

2. Ρελ κε αξηζ. Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ.130644/09 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε «Ξεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο 

Λνκνζεζίαο πξνο ηελ Νδεγία 90/385/ΔΝΘ/20-6-90 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά 

ζηα Δλεξγά Δκθπηεχζηκα Ηαηξνηερλνινγηθά Ξξντφληα» (ΦΔΘ 2197/Β/2-10-09). 

3. Ρελ κε αξηζ. Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ.130648 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε «Ξεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο 

Λνκνζεζίαο πξνο ηελ Νδεγία 93/42/ΔΝΘ/14-6-93 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά 

ηα Ηαηξνηερλνινγηθά Ξξνηφληα» (ΦΔΘ 2198/Β/2-10-09). 

4. Ρελ κε αξηζκ. 299/09/20-03-2019 απφθαζε ηνπ εληαίνπ Γ.Π. ηνπ ΞΑΓΛΖ-Γ.Λ.«Βεληδέιεην», 

«Ρξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζ.80/Ππλ/5/06-02-2019 απφθαζεο πεξί έγθξηζεο Ξξνγξακκαηηζκνχ 

Ξξνκεζεηψλ, Γηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2019 γηα ην «Γ.Λ. ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ». 

5. Ρηο κε αξηζκ., 1001/17/23-11-2016, 635/17/13-06-2018, 28/01/17-04-2019, Απνθάζεηο εληαίνπ Γ.Π. 

έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

6. Ρελ κε αξηζκ. 215/15/16-10-2019 Απφθαζε εληαίνπ Γ.Π. έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

7. Ρελ 1092/18-10-2019 Απφθαζε Γέζκεπζεο ηεο Ξίζησζεο (ΑΓΑ: ΤΓΔΑ46906Ν-Ρ04) πνπ αθνξά ην Γ.Λ. 

«ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ». 
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ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ 

 

Ζιεθηξνληθφ Γεκφζην Αλνηθηφ Ππλνπηηθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα «Δμνπιηζκνί ρνξήγεζεο 

ησλ δφζεσλ ηνπ θαξκάθνπ» CPV 33141626-4, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Λ. “ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-

ΞΑΛΑΛΔΗΝ”, γηα έλα (1) έηνο, πξνυπνινγηζκνχ 48.483,87 € ρσξίο Φ.Ξ.Α. ( ζαξάληα νθηψ 

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ νγδφληα ηξηψλ επξψ θαη νγδφληα επηά ιεπηψλ ), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, πνπ αλαθέξεηαη ζηα 

Ξαξαξηήκαηα θαη ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο Γηαθήξπμεο.  

 

2- Ζ δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) θαη ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, 

χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην 

Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο (σο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα Ξαξαξηήκαηα) , ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο .Α. Ξ1/2390/2013.   

(σο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα Ξαξαξηήκαηα).  

 

3- ΡΝΞΝΠ – ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

 

ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΝΠ ΡΝΞΝΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ ΠΡΖΛ 

ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΖ ΞΙΖ  

ΡΝ Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.
 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΔΛΑΟΜΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΠΡΖΛ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ 

ΞΙΑΡΦΝΟΚΑ 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ  

ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ 

ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π. 

25 ΝΘΡΥΒΟΗΝ 2019 

ΖΚΔΟΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ  

Ώξα 15:00 κ.κ. 

25 ΝΘΡΥΒΟΗΝ 2019 

ΖΚΔΟΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 

Ώξα 15:00 κ.κ. 

18 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2019 

 ΖΚΔΟΑ ΓΔΡΔΟΑ 

Ώξα 15.00 κκ 

22 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2019 

ΖΚΔΟΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ  

ΥΟΑ 10.30 π.κ. 

Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ δελ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 4155/2013 θαη ην άξζξν 6 ηεο .Α. Ξ1/2390/2013 «Ρερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.). Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄. 

4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ : 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Πχκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Λ. 4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα 

κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:  

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη  ηνχην εάλ 

θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

5. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (Ξξνκεζεπηέο) 

απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο 

ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π - Γηαδηθηπαθή 

πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

5.1. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ παξέρνληαο 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο : 

• Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζµφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) ηαπηνπνηνχληαη µε ρξήζε 

ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνµα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet 

ηεο Γεληθήο Γξαµµαηείαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή 

ηνπ ρξήζηε απφ ην Ρµήµα Ξξνγξαµµαηηζµνχ θαη Πηνηρείσλ ηεο ∆ηεχζπλζεο Ξνιηηηθήο Ξξνµεζεηψλ ηεο Γεληθήο 

∆ηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνµεζεηψλ. 

• Νη νηθνλνµηθνί θνξείο - ρξήζηεο ησλ θξαηψλ µειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ 

ειιεληθφ Αξηζµφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζµφ 

ηαπηφηεηαο ΦΞΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη µε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ 

θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεµα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην 

Ρµήµα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Πηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Ξνιηηηθήο Ξξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Θξαηηθψλ Ξξνµεζεηψλ. 

• Νη νηθνλνµηθνί θνξείο - ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε Γ. Γ.  

Δ. απνζηέιινληαο : 

-είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε µε επίζεµε µκεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

-είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε µνξθή αξρείνπ .pdf µε επίζεκε µκεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο 

απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα XΗ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, θαη 

ζχκθσλα µε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο µέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία 

http://www.promitheus.gov.gr/
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λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο 

ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε µνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

Ρν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά µέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο. 

5.2. Ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην Πχζηεµα ή µέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά µε ηελ 

εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη 

ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

5.3. Νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο πνπ επηζπκνχλ εθπαίδεπζε ζηνλ ηξφπν ππνβνιήο πξνζθνξάο 

ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ κε ηα ζηνηρεία 

ηνπο ην Δηδηθφ Έληππν Ππιινγήο Πηνηρείσλ Δθπαηδεπφκελσλ (ιακβάλνληαο ππφςε ην έληππν: 

Νδεγίεο ρξήζεο εγγεγξακκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζην πεδίν ηνπ 

ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. Δλ ζπλερεία ην ελ ιφγσ 

έληππν νη πξνκεζεπηέο πνπ επηζπκνχλ εθπαίδεπζε θαινχληαη λα καο ην απνζηείινπλ εγθαίξσο 

πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ 

Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζην Email: mkarantemoiri@venizeleio.gr 

 

6. Θαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχµθσλα µε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ 

επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην µέξνο απηήο :  

6.1. «ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΩΛ ΞΟΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗ∆ΩΛ»……..….…………...……  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ 

6.2. «ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΝΗ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ» …….…………………...……………ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ 

6.3. «ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ»      . ……………..………………..............ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ‟ 

6.4. «ΔΗ∆ΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ……….………………….…..……….……………………...........ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ∆‟ 

6.5. «ΞΝ∆ΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΝΙΩΛ»……..……………….…………….ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ΄ 

6.6. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ    ……………………………..........................ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ΄ 

6.7. ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ …………………………………...........…ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε΄ 

6.8. ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖΠ ΔΛΡΞΝ ΡΔΓ……..……………………...…… ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ζ΄ 

 

7. Ξξνζεζκίεο Γηαγσληζκψλ: 

Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν έμη εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη 

νξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ., ζχκθσλα κε ην αξ. 67, παξ.2 ηνπ Λ.4412/2016. 

Ρα αλσηέξσ αηηήµαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ δηαγσληζµνχ µέζσ 

ηεο ∆ηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Αηηήµαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο Ξξνκεζεπηέο.  

Αηηήµαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη. 

Ν πξνζθέξσλ πξνκεζεπηήο, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εµπξνζέζµσο έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζµνχ ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο 

mailto:mkarantemoiri@venizeleio.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη µε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή µε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα 

απνθξνχζεη, επζέσο ή εµµέζσο, ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

8. Ζ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε δηαθήξπμε ηνπ ζα αλαξηεζεί ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π), ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ “ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ” 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http: www.venizeleio.gr, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π., ζην πξφγξακκα ΓΗΑΓΔΗΑ. 

 

 

 

 

 

O ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ   

 

 

ΗΥΑΛΛΖΠ ΡΑΠΠΝΞΝΙΝΠ   

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ 

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Ζιεθηξνληθφο Γεκφζηνο Αλνηθηφο Ππλνπηηθφο Γηαγσληζκφο 

α/α Ππζηήκαηνο ΔΠΖΓΖΠ 80699 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ 

(ΘΖΚΓΖΠ) 
25-10-2019 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ 

(ζηελ νπνία ππάξρεη πιήξεο, άκεζε 

θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα 

ηεο Πχκβαζεο) 

www.venizeleio.gr 

 

ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

Ζκεξνκελία έλαξμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνθνξψλ  

25 ΝΘΡΥΒΟΗΝ 2019 ΖΚΔΟΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ Ώξα 15:00 κ.κ. 

Ζκεξνκελία ιήμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

18 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2019 ΖΚΔΟΑ ΓΔΡΔΟΑ Ώξα 15.00 κκ  

Ζκεξνκελία Ζιεθηξνληθήο Απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ 

22 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2019 ΖΚΔΟΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΥΟΑ 10.30 π.κ. 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΔΠΥ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΞΙΑΡΦΝΟΚΑΠ Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.  

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ 
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ “ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ”, - (Θσδηθφο ΛUTS: 

EL431)  

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ Δμνπιηζκνί ρνξήγεζεο ησλ δφζεσλ ηνπ θαξκάθνπ 

CPV 33141626-4 «Δμνπιηζκνί ρνξήγεζεο ησλ δφζεσλ ηνπ θαξκάθνπ» 

ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΞΝΗΝ 

ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Λ. “ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ”, (Θσδηθφο ΛUTS: 

EL431) 

http://www.venizeleio.gr/
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πξνυπνινγηζζείζα 

ΓΑΞΑΛΖ 

ΚΖ ΠΚΞΔΟΗΙ/ΛΝ Φ.Ξ.Α. 

ΠΛΝΙΝ 48.483,87 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΒΑΟΛΔΗ ΡΝΛ ΘΑΔ 1311  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 

Ρν παξφλ έγγξαθν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ην νπνίν θαινχληαη νη 

ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά.  

ΔΞΗΠΖΚΖ ΓΙΥΠΠΑ 

Διιεληθή γιψζζα ζε φιε ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Ζ παξνχζα 

δηαθήξπμε, ηα έληππα ηερληθήο πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη 

ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνζθνξψλ θαη ε Πχκβαζε ζα ζπληαρζνχλ ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ζα 

ππνβιεζνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

ΠΛΝΙΝ ΘΟΑΡΖΠΔΥΛ ΔΞΗ % Λφκηκεο θξαηήζεηο  

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ Ζ ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΡΥΛ ΔΗΓΥΛ ΘΑ ΓΗΛΔΡΑΗ ΡΚΖΚΑΡΗΘΑ ΔΛΡΝΠ ΡΔΠΠΑΟΥΛ (4)  
ΖΚΔΟΥΛ ΑΞΝ ΡΖ ΓΗΑΒΗΒΑΠΖ ΠΡΗΠ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑΠ.  

ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΑΞΝΘΖΘΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ Γ.Λ.ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ 

ΓΔΗΓΚΑ ΛΑΗ ΔΗΠ ΓΗΞΙΝΛ (ΓΔΗΓΚΑ-ΑΛΡΗΓΔΗΓΚΑ) ΑΟΘΟΝ 214 Λ.4412/2016 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΙΙΖΙΝΓΟΑΦΗΑΠ 
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ» (ΙΔΥΦΝΟΝΠ Θ ΘΛΥΠΠΝ) 

Ρ.Θ.71409 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΥΛ- ΡΗΚΥΛ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΗ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΡΥΛ ΓΝΠΔΥΛ ΡΝ ΦΑΟΚΑΘΝ CPV (33141626-4)  

Γ.Λ. "ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ 

 
Α/Α 

 
ΙΗΘΑ 

 
Κ.Κ 

 
ΡΗΚΖ 

 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

 
ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠΦ.Ξ.Α. 

 
1 

ΞΟΝΔΘΡΑΠΔΗΠ ΝΟΥΛ ΞΔΟΗΞΝ 80 ΔΘ. 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ (ΣΥΟΗΠ ΟΝΙΙΔΟ) 

 
ΡΔΚ. 

0,189 801 151,39 

 
2 

ΞΟΝΔΘΡΑΠΔΗΠ ΤΖΙΖΠ ΞΗΔΠΖΠ ΞΔΟΗΞΝ 120 ΔΘ. 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ 

 
ΡΔΚ. 

0,45 113 50,85 

 
3 

ΞΟΝΔΘΡΑΠΖ ΞΙΑΠΡΗΘΖ ΚΖΘΝΠ 12CM ΘΑΗ ΝΓΘΝ 
ΣΥΟΖΡΗΘΝΡΖΡΑΠ 0,3 ΚL 

 
ΡΔΚ. 

0,72 200 144,00 

4 ΠΔΡ ΞΙΠΖΠ 2 ΑΙΝ ΣΥΟΗΠ LATEX ΡΔΚ. 1,80 600 1.080,00 

5 ΠΠΘΔΔΠ ΔΓΣΠΔΥΠ ΓΗΑ ΓΗΝΟΖΘΟΗΘΔΠ ΞΙΠΔΗΠ ΡΔΚ. 2,20 600 1.320,00 

 
6 

ΠΠΘΔΔΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΔΛΓΝΦΙΔΒΗΥΛ 
ΓΗΑΙΚΑΡΥΛ ΚΔ ΑΔΟΑΓΥΓΝ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ 

 
ΡΔΚ. 

 
0,0992 

 
150.000 

 
14.880,00 

 
7 

ΠΠΘΔΔΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΔΛΓΝΦΙΔΒΗΥΛ 
ΓΗΑΙΚΑΡΥΛ ΚΔΠΥ ΑΛΡΙΗΑΠ 

ΡΔΚ. 5,42 700 3.794,00 

 
8 

ΠΠΘΔΖ ΡΑΡΝΣΟΝΛΖΠ ΓΗΞΙΖΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ 
ΔΛΓΝΦΙΔΒΗΥΛ ΓΗΑΙΚΑΡΥΛ ΚΔΠΥ ΑΛΡΙΗΑΠ 

ΡΔΚ. 7,00 847 5.929,00 

 
9 

ΠΠΘΔΖ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΦΥΡΝΔΑΗΠΘΖΡΥΛ 
ΓΗΑΙΚΑΡΥΛ ΚΔΠΥ ΑΛΡΙΗΑΠ 

ΡΔΚ. 6,13 300 1.839,00 

 
10 

ΠΔΡ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ ΚΔΠΥ ΑΛΡΙΗΑΠ ΡΔΚ. 5,42 100 542,00 

 
11 

ΠΠΘΔΔΠ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΚΔΡΑΓΓΗΠΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ 
ΘΑΛΝΛΗΘΖΠ ΟΝΖΠ ΠΚΒΑΡΔΠ ΚΔ ΞΑΟΣΝΛΡΑ 

ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ 

ΡΔΚ.  
16,9 

 
13 

 
219,70 

12 ΠΠΘΔΔΠ ΚΔΡΑΓΓΗΠΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ ΑΞΙΔΠ ΡΔΚ. 0.1632 500 81,60 

 
13 

ΝΓΘΝΚΔΡΟΗΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ ΓΗΑ ΔΙΔΓΣΝΚΔΛΖ 
ΑΘΟΗΒΖ ΣΝΟΖΓΖΠΖ ΔΛΓΝΦΙΔΒΗΥΛ ΓΗΑΙΚΑΡΥΛ 

ΡΥΛ 100 ML ΠΔ ΚΔΓΑΙΝΠΡΑΓΝΛΔΠ (1ML=20 
ΠΡΑΓΝΛΔΠ) ΡΞΝ SOLUSET 

 
ΡΔΚ. 

 
0,655 

 
100 

 
65,50 

14 ΠΠΘΔΔΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΔΛΓΝΦΙΔΒΗΥΛ 
ΓΗΑΙΚΑΡΥΛ ΚΔ ΟYΘΚΗΠΡΖ ΟΝΖΠ (DIAL-FLOW) 

 
ΡΔΚ. 

 
0,502 

 
11.463 

5.754,43 

15 ΞΝΙΒΟΠΑ ΡΟΗΥΛ ΝΓΥΛ (3WAY) ΡΔΚ. 0,0893 10.000 893,00 

16 ΞΝΙΒΟΠΑ ΡΟΗΥΛ ΝΓΥΛ (3WAY) ΤΖΙΥΛ 
ΞΗΔΠΔΥΛ 

ΡΔΚ.  
0,097 

 
8.000 

776,00 

17 ΞΝΙΒΟΠΑ ΡΟΗΥΛ ΝΓΥΛ (3WAY) ΚΔ ΞΟΝΔΘΡΑΠΖ 
10CM 

ΡΔΚ.  
1,80 

 
150 

270,00 

18 ΞΙΖΟΔΠ ΠΔΡ ΚΔ ΠΛΓΔΡΖΟΑ ΘΑΟΦΗ ΓΗΑ 
ΚΔΡΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΑΛΑΙΓΖΠΗΑ 

 
ΡΔΚ. 

 
20,00 

 
180 

3.600,00 

19 ΦΝΟΖΡΖ ΑΛΡΙΗΑ ΠΛΔΣΝΠ ΔΓΣΠΖΠ ΦΑΟΚΑΘΥΛ, 
ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ ΚΔ ΟΝΖ 2-5 ML/H 

 
ΡΔΚ. 

 
10,80 

 
390 

4.212,00 

20 ΠΔΡ ΦΥΡΝΔΑΗΠΘΖΡΖΠ ΠΟΗΓΓΑΠ 50 ML ΓΗΑ 
ΔΓΣΠΖ ΦΑΟΚΑΘΥΛ 

 
ΡΔΚ. 

 
2,90 

 
120 

348,00 

21 ΠΔΡ ΠΟΗΓΓΑΠ 50 ML ΓΗΑ ΔΓΣΠΖ ΦΑΟΚΑΘΥΛ ΚΔΠΥ 
ΑΛΡΙΗΑΠ 

 
ΡΔΚ. 

 
4,62 

 
190 

877,80 

22 ΘΑΘΔΡΖΟΑΠ (ΦΝΟΖΡΖ ΑΛΡΙΗΑ) ΚΔ ΔΙΑΠΡΝΚΔΟΔΠ 
ΚΞΑΙΝΛΗ Κ.Σ ΞΝΙΙΑΞΙΥΛ ΡΑΣΡΖΡΥΛ ΓΗΑ 

ΚΔΡΔΓΣΔΗΟΗΡΗΘΖ ΑΛΑΙΓΖΠΗΑ 

 
ΡΔΚ. 

 
21,85 

 
30 

 
655,50 

23 ΝΓΘΝΚΔΡΟΗΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ ΓΗΑ ΔΙΔΓΣΝΚΔΛΖ 
ΑΘΟΗΒΖ ΣΝΟΖΓΖΠΖ ΦΑΟΚΑΘΥΛ ΡΥΛ 150 ML ΠΔ 

ΚΔΓΑΙΝΠΡΑΓΝΛΔΠ (1ML=10 ΠΡΑΓΝΛΔΠ) ΓΗΑ 
ΛΔΝΓΛΑ ΘΑΗ ΞΟΝΥΟΑ 

 
ΡΔΚ. 

 
12,50 

 
80 

 
1.000,00 

ΠΛΝΙΝ 48.483,77 

ΦΞΑ 24% 11.636,10 

 
ΡΔΙΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 

60.119,87 
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Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ πξνθεξπρζέλησλ εηδψλ, αιιά ζε θάζε 

πεξίπησζε γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο αλά είδνο. 

 

 
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ 
ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝΗ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

1. ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

1.1. Ρξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π. µέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 

δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 11 ηεο 

.Α. Ξ1/2390/2013 (ΦΔΘ/Β/2677/21-102013) «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π.)» θαη ζηνλ Λ. 4412/2016. 

1.2. Ξεξηερφκελν πξνζθνξψλ 

Ρα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο : 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο* µε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή πξνζθνξά» θαη  

(β) έλαο (ππν)θάθεινο* µε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». 

[*(ππν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεµα] 

Θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ µε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ 

πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. 

 

1.2.1.  Ξεξηερφµελα (ππν)θαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο - ηερληθή πξνζθνξά» 

Πηνλ (ππν)θάθειν µε ηελ έλδεημε «∆ηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη φια ηα 

απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηα ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ηεο 

πξνζθνξάο. Ππγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη: 

1.2.1.1. Γηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο 

Νη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά µαδί µε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, ζε µνξθή αξρείνπ pdf ζχµθσλα µε ην άξζξν 93, 

θαη ηε παξ. 2, αξ. 79 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 11 ηεο Α Ξ1/2390/13 «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π.)», φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ : 

 

1.2.1.1.1. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ 

λα δειψλεηαη φηη:  

 Γελ ππάγεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο γ) ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 73 ηνπ Λ. 4412/2016 πεξί 

απνθιεηζκνχ απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο ιφγσ παξαβάζεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.  

 Γελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη 

http://www.promitheus.gov.gr/
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γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, δελ 

έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.  

 Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

 Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

 Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

 Ξαξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 Ππκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

 Toλ Θσδηθφ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην πξνζθεξφκελν είδνο (εθφζνλ απηφ ππάγεηαη 

ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο), δηαθνξεηηθά ζα δειψλεηαη ε κε ππαγσγή 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ. 

Πεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Λ. 4250/26-03-2014 (ΦΔΘ 74/Α/26-03-2014) ε αλσηέξσ 

ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 

απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΘΔΞ, αθφκα θαη αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε. 

 

1.2.1.1.2. Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) ηνπ αξ. 79 & 79Α, ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο 

απηφ ηζρχεη (δηαηίζεηαη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ) ζην νπνίν ζα πξέπεη λα δειψλεηαη φηη ν 

ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ: 

 δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 

 πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1α) θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 75. 

 

Ξην ζπγθεθξηκέλα απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ θάησζη κεξψλ : 

 Κέξνο ΗΗ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ 

 

 Κέξνο ΗΗΗ: Ιφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

Β: Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Γ: Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 
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 Κέξνο ΗV: Θξηηήξηα επηινγήο 

Α: Θαηαιιειφηεηα 

 

 Κέξνο VI: Ρειηθέο δειψζεηο 

Δάλ ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ 

Λ.4412/2016, ε αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε πεξηέρεη επίζεο ηηο σο άλσ πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηνπο θνξείο 

απηνχο.  

Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ θαη ν νπνίνο δελ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη κία ππεχζπλε δήισζε.  

Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ, αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ 

άιισλ νληνηήησλ, πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο λα ιακβάλεη ηελ δηθή ηνπ 

ππεχζπλε δήισζε, καδί κε ρσξηζηή ππεχζπλε δήισζε, φπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε κία 

απφ ηηο νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη.  

Ρέινο, φηαλ ζε κηα δηαδηθαζία πξνκήζεηαο ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ φκηινη νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζσξηλψλ ελψζεσλ, πξέπεη λα δίδεηαη, γηα θαζέλαλ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ θνξέα, 

ρσξηζηή ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε. 

 

Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) ηνπ άξζξνπ 79, είλαη δπλαηή, κε κφλε 

ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ  

απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 

απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο 

ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

Ρν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη θαη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο 

Γήισζεο (ΡΔΓ) ην νπνίν εθδίδεη ε Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΖ.Π.). 

 

Ρν ΔΔΔΠ ή ην ΡΔΓ θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή  

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο. 

 

- Πε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα ή 

πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε 
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ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ 

ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ.  

- Πηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 22 θαη 36, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, αιιά κπνξεί λα ηα 

απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Πηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ε πξνζθνξά ή ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία 

δειψλεηαη φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη, ζηε 

ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θέξεη ππνγξαθή 

έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ή ησλ αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο.  

- Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά 

γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή 

θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία 

θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο.  

 

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη 

απφ απηφλ ειεθηξνληθά  ζε  µνξθή  αξρείνπ  ηχπνπ   .pdf  θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, 

θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε 

εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Απφ ην Πχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 

πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε 

πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο (ΔΦΝΠΝΛ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ), ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ 

ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε Πθξαγίδα 

ηεο Σάγεο (Apostille). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 

έγγξαθν. Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή, ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη 

λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

 
Ζ θαηάζεζε ησλ έληππσλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζην Γξαθείν Ξξσηνθφιινπ ηνπ Γ.Λ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art22
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art36
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«ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ», Ιεσθ. Θλσζζνχ, εληφο ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε 

πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ 

απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 

1.2.1.2. Ρερληθή πξνζθνξά 

Πηνλ (ππφ) θάθειν «∆ηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά», ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ηα θάησζη : 

1.2.1.2.1. Ζ Ρερληθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε µνξθή pdf, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ 

πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπµα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη 

λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξµεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηελ 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ηνπ). 

Απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα είλαη ην «θχιιν ζπκκφξθσζεο – ηεθκεξίσζεο» ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζην νπνίν ζα 

απαληψληαη κία πξνο κία θαη κε ηελ ίδηα ζεηξά φιεο νη πξνδηαγξαθέο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΠΡ‟ ηεο παξνχζεο. 

Ξξνζθνξέο νη νπνίεο ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά, ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη παξαπνκπέο ζα απνξξίπηνληαη. 

Έηζη, ζηνλ (ππφ) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά», ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά 

πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε - παξαπνκπή (αλά είδνο κε 

αλαθνξά θαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ) ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ε 

νπνία ζα θέξεη θαη ςεθηαθή ππνγξαθή.  

Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε 

είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. Ρα ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά 

ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.   

 

Νη πξνζθέξνληεο λα δειψλνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ 

πξνζθέξνπλ. Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά 

ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζήο ηεο. Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, 
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ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν 

πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε 

δήισζή ηνπο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη, ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε 

ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη 

φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο ή ν επίζεκνο αληηπξφζσπφο ηεο έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ 

έγηλε ε απνδνρή. Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. Νη ππεχζπλεο δειψζεηο θέξνπλ ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

Ξξνο ηνχην ζπληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ην ΦΙΙΝ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο ΠΡ΄ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ (κφλν γηα ηα είδε γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά).  

1.2.1.2.2. Γηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Λ. 4412/2016  

- Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ εθδηδφκελσλ απφ 

αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε νξηζκέλα πξφηππα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο παξαπέκπνληαη ζε ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή ζεηξά 

επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 

αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλεη δεθηά 

άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε 

ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα 

κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελν πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

- Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηείηαη ε ππνβνιή πηζηνπνηεηηθψλ εθδηδνκέλσλ απφ 

αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ζπγθεθξηκέλα 

ζπζηήκαηα ή πξφηππα  φζνλ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, ηφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο παξαπέκπνληαη 

ζην ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ (EMAS) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε άιια ζπζηήκαηα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 45 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 

1221/2009 ή ζε άιια πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο βαζηδφκελα ζε αληίζηνηρα επξσπατθά ή δηεζλή 

πξφηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα 

πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε - κέιε. 

Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεθκεξησκέλα δελ έρεη πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ή δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ηα απνθηήζεη εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ, γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν 

ίδηνο, ε αλαζέηνπζα αξρή απνδέρεηαη επίζεο άιια απνδεηθηηθά κέζα κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα είλαη 

ηζνδχλακα κε εθείλα πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ ζπζηήκαηνο ή ηνπ πξνηχπνπ πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο. 
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Ρα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο ππνβάιινληαη απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ειεθηξνληθά ζε µνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε 

πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ 

απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 

1.2.2. Ξεξηερφµελα (ππν)θαθέινπ «Νηθνλνµηθή Ξξνζθνξά» 

Πηνλ (ππν)θάθειν* µε ηελ έλδεημε «Νηθνλνµηθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν «Νηθνλνκηθή 

Ξξνζθνξά». 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεµα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε µνξθή pdf, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ 

πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεµα παξάγεη ζρεηηθφ µήλπµα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη 

λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Δθφζνλ ε νηθνλνµηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξµεο ηνπ 

ζπζηήµαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

Πηελ Νηθνλνµηθή Ξξνζθνξά αλαγξάθεηαη ε ηηµή θαη ν ηξφπνο πιεξσµήο, φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ : 

 

1.2.2.1. Ξξνζθεξφκελεο Ρηκέο 

Η. Ρηκή κνλάδνο ζε ΔΟΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο 

δαπαλψλ γηα παξάδνζε ησλ εηδψλ ειεπζέξσλ, ζχκθσλα µε ην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄. Ξξνζθνξέο πνπ δελ 

δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα  ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

ΗΗ. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΟΥ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ 

νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Ρν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν 

δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ηo ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ 

εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

 

Πηελ πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή δηαθνξεηηθά ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Πηελ  νηθνλνκηθή  πξνζθνξά , ζα αλαγξαθεί   ππνρξεσηηθά  ε  πξνζθεξφκελε  ηηκή , ε  ηηκή  θαη  ν  θσδηθφο 

ηνπ       πιηθνχ  αλ   ππάξρεη  ζην  ηξέρνλ  Ξαξαηεξεηήξην ηηκψλ  . 
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Ζ ΡΗΚΖ βάζε ηνπ Λ. 3918/11 άξζξν 13 φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη κε ηε παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

Λ.4052/2012, ζα είλαη επί πνηλήο απνθιεηζκνχ ίζε ή θαηψηεξε ηνπ ηζρχνληνο παξαηεξεηεξίνπ   θαηά  ηελ  θαηάζεζε 

ηεο       πξνζθνξάο. Νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο ηηκέο ηνπ Ξ.Ρ. απνξξίπηνληαη. 

ΗΗΗ. Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

ΗV. Νη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο:  

 Η. Ρηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Ξ.Α. 

 ΗΗ. Ξνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο %, ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. (Πε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Ξ.Α 

απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ πεξεζία).  

 Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Ξ. Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.  

Δπηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα : 

-Oηη κε πνηλή απφξξηςεο, νη ηηκέο ζηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνκεζεπηψλ ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη 

ζηε κνλάδα κέηξεζεο φπσο δεηνχληαη απφ ηε Γ/με. 

- φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην 

ζχζηεκα. 

-Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί ππφςε, ε ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο γηα ην ζχλνιν 

ηεο πξνθεξπρζείζαο αλά είδνο πνζφηεηαο.  

V. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ πξνθεξπρζέλησλ εηδψλ, αιιά ζε 

θάζε πεξίπησζε γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο αλά είδνο.  

 Πεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα : 

- Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηελ  ηηκή αλά είδνο  ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο ρσξίο Φ.Ξ.Α. 

- Δπηζεµαίλεηαη φηη ηφζν ε ζπλνιηθή πξνζθεξφµελε ηηµή ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο, φζν θαη ε 

ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή αλά είδνο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα 

δαπάλε. 

- Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο, ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη 

πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα 

λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά µε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο 

θαηαζθεπήο ή ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν 

πξνζθέξσλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ή ηελ πξσηνηππία ησλ πξνηεηλνκέλσλ πξνκεζεηψλ, ηηο νπνίεο 

επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζηα αξ. 88-89 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

1.2.2.2. Πχγθξηζε ηηκψλ  

1.2.2.2.1. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία (πξνζθεξφκελεο ηηκέο, αλάιπζε ηηκψλ, 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία θ.ι.π) νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχηαη ΔΞΗ ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ λα ηα 

ππνβάιινπλ εληφο ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηελ νπνία ζα ππνβάινπλ ζηελ 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.  

1.2.2.2.2 Ζ πεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα 

ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά.  
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1.2.2.2.3 Dumping - εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο 

α-  Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ  

πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα 

εκπνξία (ηηκή Dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Νη 

πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ 

πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ αθφκα θαη ζηε πεξίπησζε πνπ 

κεζνιαβνχλ δηάθνξεο θάζεηο βηνκεραλνπνίεζεο (πνπ αθνξνχλ ζηα ελδηάκεζα πξντφληα) γηα ηε 

θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη επηβάιιεηαη ξεηά λα δεισζνχλ νη ελ 

ιφγσ θάζεηο απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ζηελ πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

β-  Νη πξνζθέξνληεο θαηαζθεπαζηέο ή εκπνξηθνί εθπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ απνδερζεί ηα 

πξσηφθνιια Ξνιπκεξψλ Ππκθσληψλ ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Ξ.Ν.Δ.) ή δελ 

ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Ρεισλεηαθήο Έλσζεο κε ηελ ΔΔ, νθείινπλ εγγξάθσο λα 

δειψζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ηνπο δελ είλαη απνδέθηεο πνιηηηθήο 

ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία 

(ηηκή Dumping) ή απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. 

γ-   Γελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο δήισζεο νη πξνζθέξνληεο πξντφληα 

πξνεξρφκελα απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, ηε Λνξβεγία, ηελ Διβεηία, ηηο ΖΞΑ, ηελ Ηαπσλία, ηνλ Θαλαδά 

ηελ Απζηξαιία, ηε Ονπκαλία, Βνπιγαξία, Ηζξαήι θαη Ρνπξθία θαζψο θαη θάζε άιιν θξάηνο πνπ 

απνδέρεηαη θαη εθαξκφδεη ζηνλ ρξφλν πνπ επηζπκεί, ηα ελ ιφγσ Ξξσηφθνιια ηνπ Ξ.Ν.Δ. ή πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ Δ.Δ. ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Ρεισλεηαθήο Έλσζεο. 

 

1.2.2.2.4 ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ  

1. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ εληφο ηεζζάξσλ (4) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε 

ηεο παξαγγειίαο. Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο 

ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 4412/2016, β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο 

είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 

β) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.  

2. Πηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ 

ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 
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3. Ζ απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

4. Πηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ αλσηέξαο βίαο ή άιισλ 

ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, 

επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207. 

5. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν 

παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

6. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο 

ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

7. Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη 

ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία 

πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

 

 1.2.2.2.5 ΣΟΝΛΝΠ - ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ 

1. Ζ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία , κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή  θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ είδνπο . Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα αξ. 129-133 

θαη 200-215 ηνπ Λ. 4412/2016. 

2. Υο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ 

ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

1.2.2.2.6. Οήηξα εζηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

- Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ ( θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ ) πνπ θαηά παξάβαζε ησλ   Άξζξσλ 

138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο Πχκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

Νη πξνζθέξνληεο εθφζνλ δελ είλαη θαη θαηαζθεπαζηέο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

πξναλαθεξζείζαο ξήηξαο ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ πξντφληνο. 

- Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 

ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

1.2.2.2.7. Δπηζεµαίλνληαη ηα παξαθάησ: 
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Θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Νηθνλνµηθφ Φνξέα ζεµαίλνληαη απφ απηφλ µε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ 

πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. 

• Ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο µηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα παξαηαζεί εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη θαη' αλψηαην φξην ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξνπ 97 ηνπ Λ. 

4412/2016. Πην έγγξαθν αίηεκα ηεο Α.Α. πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο γηα παξάηαζε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, 

πξηλ ηε ιήμε απηήο, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, νη πξνζθέξνληεο 

νθείινπλ λα απαληήζνπλ ζρεηηθά κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο 

εηδνπνίεζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη ηελ αηηνχκελε παξάηαζε, 

νθείινπλ λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Ππκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρχνπλ γηα ηελ ηπρφλ 

παξάηαζε. Ζ δήισζε παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο γίλεηαη δεθηή κφλν αλ ππνβιήζεθε κέζα 

ζην σο άλσ δεθαήκεξν δηάζηεκα κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (ΔΠΖΓΖΠ) 

κε ειεθηξνληθφ έγγξαθν ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. 

Γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα 

ην παξαπάλσ απηφ δηάζηεκα. Κεηά ηελ ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 

πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά 

ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε 

φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη 

απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη 

κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.  

Πε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε φρη. 

 

Ν ζπκκεηέρσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. Πε 

πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, κε ηελ επηθχιαμε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο παξ. 2 θαη 3 αξ. 

104 ηνπ Λ. 4412/2016 πεξί νςηγελψλ κεηαβνιψλ, ν ζπκκεηέρσλ ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 

- έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε  

-  θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Ππκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 97 ηνπ Λ.4412/2016. 

• Ξεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο ∆\μεο 
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ζπλεπάγνληαη απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 

• Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

• Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε µεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

• Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα, επί λνµίµσο ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφµελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο µφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξµφδην φξγαλν 

είηε θαηά ηελ ελψπησλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο πεξεζίαο, µεηά ηελ ζρεηηθή 

γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχµθσλα µε ηα παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαη ππφςε µφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ 

ην αξµφδην φξγαλν, ζχκθσλα θαη ην αξ. 102 ηνπ Λ. 4412/2016. 

• Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

• Κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη ρσξίο άιιε δήισζε ή εηδηθή 

κλεία ζηελ πξνζθνξά απνδεηθλχεηαη αλεπηθχιαθηα απφ κέξνπο ηνπ ηα αθφινπζα: 

• Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο  

• Ζ πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ησλ νπνίσλ έιαβε πιήξε 

θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

• Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

• Ξαξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

• Ππκκεηέρεη κε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

• Απνδέρεηαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ιφγσ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη ν ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο, ν ηειεπηαίνο 

επαλαιακβάλεηαη ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ γλσζηνπνηεί ε αλαζέηνπζα αξρή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 
Πηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

22 θαη 36 ηνπ Λ. 4412/2016, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, αιιά κπνξεί λα ηα 

απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Πηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ε πξνζθνξά ή ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία 

δειψλεηαη φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη, ζηε 

ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θέξεη ππνγξαθή 

έσο θαη δέθα (10)εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ή ησλ αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο.  

 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά 

γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art22
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art36
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θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία 

θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

 

2. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξεηο (4) εξγάζηµεο εµέξεο µεηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ψξα 10:30 π.µ, µέζσ ησλ αξκφδησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεµα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά 

ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

ΔΞΝΚΔΛΥΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΝΟΗΕΔΡΑΗ Ζ 22Α ΛΝΔΚΒΟΗΝ 

2019 ΖΚΔΟΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΥΟΑ 10.30 π.κ. 

Θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε µφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 

(ππφ)θαθέισλ «∆ηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο Ρερληθή Ξξνζθνξά» . 

Νη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά µέζσ ησλ 

αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο 

ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο µεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «∆ηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή 

Ξξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 

Νκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Νηθνλνµηθή Ξξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο 

ησλ νπνίσλ νη νηθνλνµηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν 

ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιαµβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

 

 

3. ∆ΗΑ∆ΗΘΑΠΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 

ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ 

δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ 

νξγάλνπ. 

β) Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ. 
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Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπληάζζεηαη 

εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», 

κφλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ 

(ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

 

γ) Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

δ) Ρν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη 

αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ. Ρν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο έγθξηζε. 

 

Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο 

Πηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», «Ρερληθή Ξξνζθνξά» 

θαη «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΠΖΓΖΠ. 

Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

8 ηεο παξνχζαο. 
 

 

4. ∆ΗΑ∆ΗΘΑΠΗΑ ΑΛΑ∆ΔΗΜΖΠ ΚΔΗΝ∆ΝΡΖ - ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ 

 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ  ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ. 4412/2016, ν πξνζθέξσλ ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ 

απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο, ζε µνξθή αξρείνπ. pdf θαη ζε θάθειν 

µε ζήµαλζε «∆ηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη 

αλαθέξνληαη ζηελ παξαγξάθν 5.1. Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνµίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίµσλ εµεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε µνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ 

αξµφδηα ππεξεζία. 

 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο εληφο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
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λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

4250/2014 (Α΄74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80, φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74, θαζψο 

θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ άξζξσλ άξζξσλ 75 έσο 78. Ρα δηθαηνινγεηηθά 

ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν 

αμηνιφγεζεο. 

 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν 

αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα 

νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ 

πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ 

ηηο αξκφδηεο αξρέο. Ρν παξφλ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη 

πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 5 εδάθην α΄, 

ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 103 ηνπ Λ. 4412/2016 

 

5.1. ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΟΝΠΩΞΗΘΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΝ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΝΠ ΠΡΝΛ ΝΞΝΗΝ ΞΟΝΘΔΗΡΑΗ 

ΛΑ ΓΗΛΔΗ Ζ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ. 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηα νπνία ππνβάιινληαη 

θαηά ηα σο άλσ απφ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, θαηά πεξίπησζε είλαη : 

5.1.1. Φπζηθά πξφζσπα : 

5.1.1.1. Απφζπαζκα κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ 

εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 73, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 

ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 

195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
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ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία 

θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο 

Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία 

ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166), ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (Α' 215). 

Πεκεηψλεηαη φηη: 

-  ε ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73. 

- ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζα πνηληθνχ µεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπµµεηέρνληεο 

ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ζε µνξθή pdf ηηο αλαθεξφµελεο ζε απηφ 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο.  

5.1.1.2. Ξηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη: 

- δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή  

- δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ 

βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

 - δελ έρεη θξηζεί σο έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο ηνπ. (ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ). 
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5.1.1.3 Γηα ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016, Ξηζηνπνηεηηθφ απφ ηε 

Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο (ην 

πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ εθδνζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο). 

 

5.1.1.4 Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαζψο θαη 

σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

 

5.1.1.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

Ξηζηνπνηεηηθφ / Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ Κεηξψνπ ηνπ Ξαξαηήκαηνο ΣΗ ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Λ.4412/2016, µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην 

εηδηθφ επάγγειµα ηνπο, θαηά ηελ εµέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

παξαµέλνπλ εγγεγξακκέλνη µέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Γηα φζνπο αζθνχλ 

γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγειµα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξµφδηα 

αξρή ή αξρή Ν.Ρ.Α. 

 

5.1.2. Ρα λνκηθά πξφζσπα: 

5.1.2.1. Ρα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 5.1.1 

Ρν απφζπαζα πνηληθνχ µεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ, αθνξά ηνπο Γηαρεηξηζηέο 

φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ν.Δ , Δ.Δ, Δ.Ξ.Δ. θαη IKE, ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαη ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ φηαλ ην λνµηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ηνπο λφµηµνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. 

5.1.3. Νη ζπλεηαηξηζµνί : 

5.1.3.1 Απφζπαζµα πνηληθνχ µκεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

θαηά ηελ παξάγξαθν 6 έγγξαθεο ή ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλαµν έγγξαθν αξµφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ 

∆ηνηθεηηθνχ ηνπ Ππµβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί µε αµεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ 

ηα αδηθήµαηα ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 5.1.1.1. 
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5.1.3.2 Ρα  δηθαηνινγεηηθά  ησλ  πεξηπηψζεσλ  5.1.1.2,  5.1.1.3   θαη   5.1.1.4  ηεο παξαγξάθνπ   5.1.1, 

θαη ηεο πεξίπησζεο 5.1.2.1 ηεο παξαγξάθνπ 5.1.2. 

 5.1.3.3.Βεβαίσζε αξµφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζµφο ιεηηνπξγεί λφµηµα. 

 

5.1.4.Νη ελψζεηο πξνµεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά : 

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνµεζεπηή πνπ ζπµµεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

Πεκεηψλεηαη φηη : 

 Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). 

  Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα σο άλσ έγγξαθα ή 

πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5FF.1 θαζψο θαη ζηηο παξαγξάθνπο  1 θαη 2 θαη ζηελ 

πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016, ην/α έγγξαθν/α ή ην/α 

πηζηνπνηεηηθφ/α κπνξεί/νχλ λα αληηθαζίζηαηαη/ληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο 

ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 

νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

 Νη αλαζέηνπζεο αξρέο δέρνληαη σο επαξθή απφδεημε ηνπ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ εκπίπηεη ζε 

θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73: 

 
 α) γηα ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ηελ πξνζθφκηζε απνζπάζκαηνο ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, 

φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα 
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη 
πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ 

δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73, 

 
 β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 πεξίπησζε β΄ ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, 
 

 γ) γηα ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο 
ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 

 
 Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην 

έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1, ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 
4 ηνπ άξζξνπ 73, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, 

ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 
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φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

 
 Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξ. ή φηη ηα έγγξαθα 
απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ 

θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73. Νη επίζεκεο 

δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ 
άξζξνπ 81.  

 
 γ) γηα ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο 

ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 
 

 Ρα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 
 

 α) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73, ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 εθφζνλ έρνπλ 
εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 
 β) ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73 εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά 

ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρνπλ 
εθδνζεί θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε,  

 

 γ) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 75, ηα απνδεηθηηθά ηζρχνπζαο 
εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαη ηα πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο αξρήο ζρεηηθά κε 

ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ζε πεξίπησζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο 
ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 

 δ) νη έλνξθεο βεβαηψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο θαη  
 

 ε) νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ 
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

 

 13. Ρα έγγξαθα ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94). 
Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή 

θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο. 

 

6. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΦΑΘΔΙΝ «∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ» 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε µνξθή, 

χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ ππεβιήζεζαλ. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη µέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεµα νξγάλσλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Ακέζσο µεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπµµεηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ ζα έρνπλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Θαηαθχξσζεο πνπ 

απνζθξαγίζζεθαλ. 
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7. ΑΛΑ∆ΔΗΜΖ ΚΔΗΝ∆ΝΡΖ 

Γηα ηελ αλάδεημε ηνπ κεηνδφηε εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 103 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

Πχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 104 ηνπ Λ. 4412/2016 «Πηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε 

εηζήγεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε 

πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ρν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000 επξψ πεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ 100.001 επξψ θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α. ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα 

θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, 

απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή».  

 

8. ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ – ΞΑΟΑΒΝΙΝ – ΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 

Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Ξ.Α.), 

ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη 

πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή 

απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο.  

 

Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ 

ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ ή ηελ απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο, 

θαηά πεξίπησζε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη 

ζην άξζξν 221 ηνπ εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα 

γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 11. 

 

Πηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε 

πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Κε ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ 

πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) 

επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν 

επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ 

δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

Πηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ 

έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο γλσκνδνηεί ην αξκφδην ηερληθφ ζπκβνχιην.  
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Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ, Νηθνλνκηθψλ θαη πνδνκψλ, 

Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην χςνο ηνπ αλσηέξσ παξαβφινπ. 

 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο. Θαηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο ή ηεο 

παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη επί ηεο έλζηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 

18/1989 (Α΄ 8).  

 

Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ ηνπ 

παξφληνο. Ξέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ γεληθή 

δηάηαμε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή πξνζθπγή λνκηκφηεηαο. 

 

Ρν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 
Καηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, 

γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα 

αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ 

εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 

 

9. ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

 

9.1. Δ Γ Γ  Ζ Π Δ Η Π 

Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην 

δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην 

ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Ρα 

αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζε. 

9.1.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ ΓΔΛ απαηηείηαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ 
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9.1.2 Δγγχεζε Θαιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο  

9.1.2.1. Ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο 

Δθηέιεζεο φισλ ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Ξ.Α.  

9.1.2.2. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο Πχκβαζεο θαη επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο θαη χζηεξα απφ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, νη εγγπήζεηο απνδεζκεχνληαη 

ζηαδηαθά, θαηά πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. 

9.1.2.3. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ρξφλν ιήμεο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κήλα 

επηπιένλ ηεο εηήζηαο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο  

9.1.2.4. Πε πεξίπησζε κεηάζεζεο ή παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαηείλεη 

αλαιφγσο ην ρξφλν ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Θαιήο Δθηέιεζεο ή λα ππνβάιεη λέα, νπφηε επηζηξέθεηαη ε 

αξρηθή. Ν θαηά ηα αλσηέξσ παξαηεηλφκελνο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) 

ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ηε λέα εκεξνκελία παξαιαβήο. 

9.1.2.5. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην 

επηζπλαπηφκελν πφδεηγκα 2 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Δ΄ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Πηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, πξέπεη 

απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα :  

α)  Ζ εκεξνκελία έθδνζεο.  

β)  Ν εθδφηεο. 

γ)  Λα απεπζχλνληαη Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ» 

δ)  Ρα ζηνηρεία ηεο Γηαθήξπμεο ήηνη :  

-  ν Αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο 

-  ε αλαθνξά : Αληηθείκελν ηεο Γηαθήξπμεο.   

-  ε εκεξνκελία ηεο Γηαθήξπμεο.   

ε) Ν αξηζκφο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.   

ζη) Ρν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή.  

δ) Ζ πιήξεο επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ πξνζθέξνληνο ή αλαδφρνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ δίλεηαη ε εγγχεζε.  

ε) Ζ ζρεηηθή ζχκβαζε θαη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ππεξεζίεο (γηα ηηο ππφινηπεο εγγπήζεηο πιελ ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο).  

ζ) Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα αλαγξάθεη ζαθψο 

ην ρξφλν ηζρχνο σο πξναλαθεξφκελν άξζξν 11.1.2 ή λα είλαη ανξίζηνπ δηάξθεηαο κέρξη επηζηξνθήο ηεο.  

η) Νη φξνη φηη: 

ηα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο. 

ηβ) ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Α.Α. θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ε κεξηθά ρσξίο θακία απφ 

κέξνο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε πέληε  

(5) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 
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ηγ) ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

ηδ) ν εθδφηεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο απηήο, χζηεξα απφ 

απιφ έγγξαθν ηεο Α.Α. Ρν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.    

ηε) ζηελ πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο πξνκεζεπηψλ νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη 

ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο.  

Δπί πιένλ, ν εθδψζαο ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα δειψλεη φηη: «Νη ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηελ εγγχεζε ιχλνληαη 

κφλν δηα ηεο επηζηξνθήο ζ' απηφλ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή κε έγγξαθε δήισζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φηη 

εμέιεηπε ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θαηεηέζε». 

9.1.2.6 Ινηπά ζηνηρεία 

Θάζε κία απφ ηηο σο άλσ εγγπήζεηο κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ 

νπνίσλ ην άζξνηζκα ζα δίλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αληίζηνηρεο εγγχεζεο. Πε πεξηπηψζεηο Δλψζεσλ Ξξνζψπσλ 

ή Θνηλνπξαμηψλ, ην άζξνηζκα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο ή ηεο Θνηλνπξαμίαο ζα ηζνχηαη 

κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο θαη ζα θαηαλέκεηαη ζηα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο αλάινγα κε ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ζε απηήλ. Θάζε κηα απφ ηηο εγγπεηηθέο απηέο επηζηνιέο ζα πξέπεη λα εθδνζεί επ' νλφκαηη φισλ ησλ 

κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο 

φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο ή ηεο Θνηλνπξαμίαο.  

Νη ηχπνη ησλ εγγπήζεσλ δίδνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ΄ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο  ην νπνίν θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο.  

 

9.2 Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξ.72 ηνπ Λ. 4412/16 θαη ζηελ παξάγξαθν 1.2.3 ηνπ άξζξνπ 

11 ηεο Α Ξ1 2390/2013. 

 

10. ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο Πχκβαζεο νξίδεηαη κέρξηο νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Ζ ζχκβαζε δηαθφπηεηαη απηνδίθαηα θαη χζηεξα απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ζπλαθζεί ζχκβαζε πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ απφ ηελ γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θξήηεο ή άιιν θξαηηθφ θνξέα ή 

ππάξμνπλ άιιεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. 

 

11. ΠΚΒΑΠΖ 

Κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ε Πχκβαζε, ζρέδην 

ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

12. ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΠΡΑ ΔΓΓΟΑΦΑ 

Νη νηθνλνµηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ 

παξάγνληαη ζην Πχζηεµα µε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείµελεο δηαηάμεηο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην 
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ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν (ΑΞ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΘ Β‟ 1317/23.04.2012). 

 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ 

 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

 

Όπσο ζην άξζξν 86, παξάγξ. 2, ηνπ Λ. 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη 

απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α    Γ΄ 

Δ Η ∆ Η Θ Ν Η      Ν Ο Ν Η 

1. Ρα ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα Prospectus, φηαλ απηά δεηνχληαη απφ ην Ξαξάξηεµα ΠΡ΄ ησλ Ρερληθψλ 

Ξξνδηαγξαθψλ ηεο πξφζθιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. Πε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη µε ηα ζηνηρεία ηνπ 

Prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

Ξξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο µε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα απνξξίπηνληαη . 

 

2. ΘΟΥΠΔΗΠ ΠΔ ΒΑΟΝΠ ΡΝ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Λ. 4412/2016 ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά 

πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη, ζηελ ππεξεζία θ.ι.π απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

3. ΔΘΣΥΟΖΠΔΗΠ – ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ  

Ν Ξξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ απηήο 

πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Θαη‟ εμαίξεζε ν 

Ξξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ 

θαηαβνιή Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ζε Ρξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ 

ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα.  

 

4. ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ  

Σσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, νχηε θνηλνπνηεί 

ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε Πχκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα 

κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. Πε 

πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα 

απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ.  

 

5. ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ  

Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν 

πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Υο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα ηνλ 

Ξξνκεζεπηή φζα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ 

Ξξνκεζεπηή. 
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Ν Ξξνκεζεπηήο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ 

εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ 

ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα 

απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ 

πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

 

Όηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ηζρχεη ν Λ.4412/2016 πνπ ηελ δηέπεη.                                                
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ’ 

 
 

                                    ΞΝ∆ΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Νλνµαζία Ρξάπεδαο 

Θαηάζηεµα 

(∆/λζε νδφο -αξηζµφο TK fax )………….. 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΑΟ. …… ΔΟΩ   

……………….. 

- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψµεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΟΩ.…………………. (θαη 

νινγξάθσο) ζην νπνίν θαη µφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή µαο, ππέξ ηεο 

εηαηξείαο……………………………………δ\λζε……………………………………………… 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο µε αξηζµφ………….ζχµβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο 

……………………………………(αξ.δηαθ/μεο……/….) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ …………….θαη ην νπνίν πνζφλ 

θαιχπηεη ην ………..% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Ξ.Α. αμίαο ………...ΔΟΩ απηήο. 

 

- Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο µαο 

αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή µε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

- Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

 

- Ζ παξνχζα εγγχεζή µαο αθνξά µφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ……………………. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ µαο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΛΞ∆∆, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ 

ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά µαο. 

 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)            

Ζκεξνκελία Έθδνζεο   …………  

ΔΟΩ. ….. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ΄ 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

ΞΟΝΔΘΡΑΠΔΗΠ ΝΟΥΛ ΞΔΟΗΞΝ 50 ΔΘ., 100 EK., 150 EK. & 180 EK. ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ 

 
1. Λα είλαη απνζηεηξσκέλεο θαη απαιιαγκέλεο ππξεηνγφλσλ νπζηψλ. 
2. Λα πιεξνί ηνπο δηεζλείο θαλφλεο αζθαιείαο απνζηείξσζεο θαη ζπληήξεζεο. 

3. Λα θέξεη πιάγηα δηαθιάδσζε ,  latex free κε πξνζηαηεπηηθή δαθηπινιαβή γηα ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε πγξψλ. 

4. Λα θαηαιήγεη ζε ειεχζεξα πεξηζηξεθφκελν luer lock γηα αζθάιεηα ζηε ρνξήγεζε. 

5. Ν ζσιήλαο λα είλαη εχθακπηνο, ηζνπαρήο θαη λα κελ ηζαθίδεη. 

6. Ρν πιηθφ ηνπ ζσιήλα λα είλαη ειεχζεξν θζαιηθψλ θαη Latex θαη εληειψο δηαθαλέο γηα ηνλ νπηηθφ έιεγρν ηνπ 

ρνξεγνχκελνπ πγξνχ. Ρν πιηθφ ηνπ ζσιήλα εζσηεξηθά λα είλαη ρεκηθά αδξαλέο. 

7. Λα έρεη φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν ρξφλν ρξήζεο. 

8. Λα δηαηίζεηαη ζε αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο 

(πιηθφ ζχζηαζεο, εκεξνκελία παξαγσγήο – ιήμεο), θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, αξηζκφο παξηίδαο, ζήκαλζε CE) θαη 

πηζηνπνίεζε ISO. 

9. Γηάκεηξνο εζσηεξηθνχ απινχ 1,5 – 3 mm, εμσηεξηθή δηάκεηξνο 4 mm πεξίπνπ. 

10. Ξξνεθηάζεηο νξψλ πνπ λα απνηεινχληαη απφ φια ηα αλσηέξσ αιιά ρσξίο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγξάθνπ 3 ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο δειαδή ρσξίο ηελ δηαθιάδσζε  θιπ. 

ΞΟΝΔΘΡΑΠΔΗΠ ΤΖΙΖΠ ΞΗΔΠΖΠ ΞΔΟΗΞΝ 90 ΔΘ. & 120 ΔΘ. ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ 
Ξξνεθηάζεηο νξψλ πςειήο πίεζεο 
Απνζηεηξσκέλε πξνέθηαζε κηαο ρξήζεο, απφ πνιπαηζπιέλην ή πνιπνπξεζάλην πςειήο πίεζεο (κέρξη 720 psi) κε ζπλδέζεηο 
αξζεληθφ – ζειπθφ, πεξηζηξεθφκελν luer – lock, κήθνπο πεξίπνπ 120 cm. Λα είλαη LATEX FREE θαη DEHP FREE κηαο ρξήζεσο. 
 
ΞΟΝΔΘΡΑΠH ΞΙΑΠΡΗΘΖ ΚΖΘΝΠ 12 CM ΘΑΗ ΝΓΘΝ ΣΥΟΖΡΗΘΝΡΖΡΑΠ 0,3 ML 

 
1. Ξξνέθηαζε πιαζηηθή κε «Ρ» 
2. Όγθνο γεκίζκαηνο 0,3 ml. 
3. . Mήθνπο 10-12cm 
4.  ιηθφ θαηαζθεπήο: καιαθφ PVC 
5. Ρξφπνο ζχλδεζεο: λα θέξεη ππνδνρή ψζηε λα ζπλδέεηαη κε αζθάιεηα κε ηνλ θιεβνθαζεηήξα (luer lock) 
6. Απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία κηαο ρξήζεσο. 
7. Latex Free θαη Dehp Free 
8. Λα θέξνπλ πψκαηα θάιπςεο ζε θάζε άθξν. 

 

ΠΠΘΔΔΠ ΔΓΣΠΔΥΠ ΓΗΑ ΓΗΝΟΖΘΟΗΘΔΠ ΞΙΠΔΗΠ 

1. Λα είλαη απνζηεηξσκέλεο θαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. 
2. Λα είλαη δηπιήο ξνήο ηχπνπ V. 
3. Λα έρεη clips ζε θάζε έλα απφ ηνπο δχν απινχο. 
4. Λα θέξεη αηρκεξφ δηαηξεηηθφ ξχγρνο ζε θάζε απιφ απφ εληζρπκέλν πιηθφ, ην νπνίν λα κελ παξακνξθψλεηαη θαηά ηελ 

δηάηξεζε ηνπ πεξηέθηε. 
5. Λα έρεη ζηαγνλνκεηξηθφ ζάιακν. 
6. Λα έρεη ξπζκηζηή ξνήο πγξψλ. 
7. Λα είλαη ζπλνιηθνχ κήθνπο έσο 220 cm. 
8. Ρν άθξν ηνπ λα θαηαιήγεη ζε απνζπψκελε πιαζηηθή πξνέθηαζε κε αξζεληθφ luer-lock αιιά λα κπνξεί παξάιιεια λα 

ζπλδεζεί θαη απεπζείαο κε ηνλ θαζεηήξα Folley ρσξίο ηελ ρξήζε ηεο πιαζηηθήο πξνέθηαζεο. 
9. Λα έρεη ζήκαλζε CE. 
10. Ρν πιηθφ ηνπ ζσιήλα λα είλαη ειεχζεξν θζαιηθψλ θαη Latex. 

 
ΠΠΘΔΔΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΔΛΓΝΦΙΔΒΗΥΛ ΓΗΑΙΚΑΡΥΛ ΚΔ ΑΔΟΑΓΥΓΝ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ 

1. ΠΠΘΔΔΠ ΚΗΘΟΝΠΡΑΓΌΛΥΛ ΚΔ ΟΘΚΗΠΡΖ ΟΝΖΠ 

2. ΠΠΘΔΔΠ MICRODRIP 

3. ΠΠΘΔΔΠ ΚΔΓΑΙΝΠΡΑΓΝΛΥΛ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΠΠΘΔΥΛ ΚΗΘΟΝΠΡΑΓΝΛΥΛ & ΚΔΓΑΙΝΠΡΑΓΝΛΥΛ 

1. Λα είλαη απνζηεηξσκέλε θαη ρσξίο ππξεηνγφλεο θαη ηνμηθέο νπζίεο. 
2. Λα θέξεη ξχγρνο θαη δηαηξεηηθφ γηα ηελ είζνδν ζην πψκα ηεο θηάιεο. 
3. Λα έρεη αεξαγσγφ γηα ηελ θαηαθξάηεζε ησλ κηθξννξγαληζκψλ. 
4. Λα έρεη ζηαγνλνκεηξηθφ ζάιακν, δηαθαλή. 
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5. Λα έρεη δηαθαλή θαη εχθακπην ζσιήλα 150 cm πεξίπνπ. 

6. Λα θέξεη ξπζκηζηή ξνήο ζηαγφλσλ. 

7. Λα έρνπλ ππνδνρή latex ηχπνπ «». 

8. Ρν 1 ml νξνχ λα αληηζηνηρεί ζε 60 κηθξνζηαγφλεο γηα ηελ ζπζθεπαζία κηθξνζηαγφλσλ. 

9. Ρν 1 ml νξνχ λα αληηζηνηρεί ζε 20 κεγαινζηαγφλεο γηα ηελ ζπζθεπαζία κεγαινζηαγφλσλ. 

10. Λα δηαζέηεη πδξφθνβν θίιηξν ζπγθξάηεζεο κηθξννξγαληζκψλ. 

11. Λα έρνπλ πξφζζεηε ππνδνρή latex γηα ηελ πξνζζήθε ελέζηκσλ δηαιπκάησλ. 

12. Λα είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ θαη αλαγξαθή εκεξνκελίαο απνζηείξσζεο θαη ιήμεο. 

13. Ρν ηειηθφ άθξν λα είλαη θαιπκκέλν κε θαιά εθαξκνδφκελν πψκα πνπ λα κελ απνρσξίδεηαη εχθνια. 

14. Λα θέξεη άθξν κε πεξηζηξεθφκελν luer lock. 

ΠΠΘΔΔΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΔΛΓΝΦΙΔΒΗΥΛ ΓΗΑΙΚΑΡΥΛ ΚΔΠΥ ΑΛΡΙΗΑΠ 
 
 Ζ ζπζθεπή ελδείθλπηαη γηα ηελ ρνξήγεζε δηαιπκάησλ – θαξκάθσλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. 
 Ζ ζπζθεπή απνηειείηαη απφ :  

 Πηαγνλνκεηξηθφ ζάιακν κε θίιηξν ξνήο αέξα. 
 Αθίδα ζχλδεζεο κε ηνλ αζθφ ή ην κπνπθάιη ηνπ δηαιχκαηνο / θαξκάθνπ 
 Οπζκηζηή ξπζκνχ ξνήο ηεο έγρπζεο. 
 Πσιήλα έγρπζεο έσο 250 cm. 
 Ρειηθφ άθξν ζχλδεζεο luer lock κε πξνζηαηεπηηθφ θαπάθη. 

Θχξηεο Ξξνδηαγξαθέο 
 Λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε φιεο ηηο ζπζθεπέο πνπ πεξηέρνπλ «ελψζεηο κε ζπκβαηέο κε PVC» 
 Διεχζεξν Latex θαη θζαιηθψλ. 

 Οπζκφο έγρπζεο : 20 ζηαγφλεο = 1 ml ± 0,1 ml 

Δπί κέξνπο Ξξνδηαγξαθέο 
 Πηαγνλνκεηξηθφο ζάιακνο κε θίιηξν ξνήο αέξα 

 Ν ζάιακνο λα είλαη εχθακπηνο, κε γξήγνξε πιήξσζε θαη δηαθαλήο ψζηε λα νξίδεηαη ε ζηάζκε ηνπ δηαιχκαηνο / 
θαξκάθνπ. 

 Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ κε αλαθιαζηηθφ πιηθφ ψζηε λα κπνξεί λα ειέγρεηαη κε επθνιία ν ζσζηφο ξπζκφο 
έγρπζεο. 

 Λα δηαζέηεη θίιηξν ξνήο αέξα 15 κm. 
 Αθίδα ζχλδεζεο κε ηνλ αζθφ ή ην κπνπθάιη δηαιχκαηνο / θαξκάθνπ. 

 Λα έρεη πξνζηαηεπηηθφ θαπάθη. 
 Δχθνιε δηείζδπζε ζηνλ αζθφ ή ην κπνπθάιη. 

 Οπζκηζηήο ξπζκνχ ξνήο ηεο έγρπζεο. 
 Λα δηαζέηεη θπιηφκεηξν θιείζηξν ψζηε λα επηηξέπεηαη ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ξνήο ηνπ δηαιχκαηνο κε ειάρηζηε 

δηαθχκαλζε. 
 Πσιήλαο έγρπζεο ηνπιάρηζηνλ 250 cm. 

 Δχθακπηνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθφ γηα ηαηξηθή ρξήζε PVC NO DOP. 
 Θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθά ρσξίο θζαιηθέο ελψζεηο (DEHP FREE). 
 Λα έρεη εζσηεξηθή δηάκεηξν 3 mm. 

 Ρειηθφ άθξν ζχλδεζεο luer lock. 
 Θαηαζθεπαζκέλν απφ ABS. 
 Ξξνζηαηεπηηθφ θαπάθη. 

- Δπίζεο λα έρεη πηζηνπνίεζε CE θαη ISO θαη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο. 
- Λα θαίλεηαη θαζαξά ε εκεξνκελία ιήμεο. 
- Λα κπνξνχλ λα θπιάζζνληαη ζε ζηεγλφ ρψξν κε ζεξκνθξαζία απφ 0ν C – 40ν C θαη λα έρνπλ καθξά δηάξθεηα δσήο απφ ηελ 

εκεξνκελία απνζηείξσζεο (5 έηε). 

 

ΠΠΘΔΖ ΡΑΡΝΣΟΝΛΖΠ ΓΗΞΙΖΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΔΛΓΝΦΙΔΒΗΥΛ ΓΗΑΙΚΑΡΥΛ ΚΔΠΥ ΑΛΡΙΗΑΠ 

ΠΠΘΔΖ ΞΑΟΔΛΡΔΟΗΘΖΠ ΓΗΞΙΖΠ ΡΑΡΝΣΟΝΛΖΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΓΟΥΛ ΓΗΑΙΚΑΡΥΛ / ΦΑΟΚΑΘΥΛ ΘΑΗ ΙΗΞΗΓΗΥΛ ΚΔ ΡΗΠ 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΔΠ ΑΛΡΙΗΔΠ 

- Ζ θαζέηα ηεο ζπζθεπήο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρνξεγήζεη δχν δηαθνξεηηθά δηαιχκαηα / θάξκαθα ηαπηφρξνλα ή 
δηαθεθνκκέλα ζε δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο ξνήο θαη λα θέξεη ζχζηεκα πξνζηαζίαο ειεχζεξεο ξνήο. 

- Ζ δεπηεξεχνπζα ρνξήγεζε λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ πεξηέθηε ή ζχξηγγα. 
- Ζ ζπζθεπή λα έρεη αλζεθηηθφ δηαηξεηηθφ ξχγρνο θαη αεξαγσγφ θίιηξν 3 κ. κε πψκα, θαηάιιειν θαη γηα πεξηέθηεο γπάιηλνπο ή 

πιαζηηθνχο. 
- Γηαθαλή ζηαγνλνκεηξηθφ ππνζάιακν (1ml = 20 ζηαγφλεο). Πην θάησ άθξν ηνπ λα ππάξρεη θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ 

15 κ. 
- Νιηζζαίλνλ θιείζηξν γηα άκεζε δηαθνπή ηεο ξνήο. 
- Ξιάγηα δηαθιάδσζε ηχπνπ «» γηα επείγνπζεο ρνξεγήζεηο. 
- Ν ζσιήλαο λα θαηαιήγεη ζε ζχλδεζε luer lock γηα αζθαιή ζχλδεζε κε ηνλ θαζεηήξα. 
- Ρν ηειηθφ άθξν ηνπ ζσιήλα λα θέξεη πψκα κε αδηάβξνρν αεξαγσγφ θίιηξν 3 κ. πνπ δηεπθνιχλεη ηελ εμαέξσζε ηεο ζπζθεπήο 

ρσξίο ηνλ θίλδπλν επηκνιχλζεψλ ηεο. 
- Ππλνιηθφ κήθνο ζπζθεπήο κεγαιχηεξν ή ίζν κε 250 εθ. πεξίπνπ. 
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ΠΠΘΔΖ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΦΥΡΝΔΑΗΠΘΖΡΥΛ ΓΗΑΙΚΑΡΥΛ ΚΔΠΥ ΑΛΡΙΗΑΠ 

Ζ ζπζθεπή λα απνηειείηαη απφ : 

- Φσηνεπαίζζεην ζηαγνλνκεηξηθφ ζάιακν κε θίιηξν ξνήο αέξα. 
- Φσηνεπαίζζεηε αθίδα ζχλδεζεο κε ηνλ αζθφ ή κπνπθάιη. 
- Οπζκηζηή ξπζκνχ ξνήο έγρπζεο. 
- Φσηνεπαίζζεην ζσιήλα έγρπζεο ηνπιάρηζηνλ 150 cm  
- Ρειηθφ άθξν Luer lock κε πξνζηαηεπηηθφ θαπάθη. 

Θχξηεο Ξξνδηαγξαθέο 
- Διεχζεξν Latex. 
- Οπζκφο έγρπζεο 20 ζηαγφλεο = 1 g ± 0,1 g 

Ξξνδηαγξαθέο ησλ κεξψλ ηεο ζπζθεπήο 
Φσηνεπαίζζεηνο ζηαγνλνκεηξηθφο ζάιακνο κε θίιηξν ξνήο αέξα 

- Λα είλαη εχθακπηνο κε γξήγνξε πιήξσζε θαη δηαθαλήο γηα λα νξίδεηαη ε ζηάζκε ηνπ δηαιχκαηνο / θαξκάθνπ. 
- Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ κε αλαθιαζηηθφ πιηθφ γηα λα ειέγρεηαη εχθνια ν ξπζκφο έγρπζεο. 
- Λα δηαζέηεη θίιηξν αέξα 15 κm. 

Φσηνεπαίζζεηε αθίδα κε ηνλ αζθφ ή ην κπνπθάιη ηνπ δηαιχκαηνο 
- Λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθφ θαπάθη. 
- Λα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα εχθνιε δηείζδπζε ζηνλ αζθφ ή ην κπνπθάιη. 

Οπζκηζηήο ξπζκνχ ξνήο έγρπζεο 
- Λα δηαζέηεη θπιηφκελν θιείζηξν, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ξνήο ηνπ δηαιχκαηνο κε ειάρηζηε δηαθχκαλζε. 

Φσηνεπαίζζεηνο ζσιήλαο έγρπζεο έσο 150 cm 
- Λα είλαη εχθακπηνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθφ θσηνεπαίζζεην PVC. 
- Λα έρεη δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο απφ αθηίλεο θσηφο κε κήθνο θχκαηνο πάλσ απφ 500 nm. 
- Δζσηεξηθή δηάκεηξνο 3 mm ηνπιάρηζηνλ, κήθνο 250 cm ηνπιάρηζηνλ. 

Ρειηθφ άθξν ζχλδεζεο αξζεληθνχ Luer lock 
- Λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθφ θαπάθη. 
- Λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CE θαη ISO. 
- Λα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία φπνπ αλαγξάθεηαη θαζαξά ε εκεξνκελία ιήμεο. 
- Λα κπνξεί λα θπιάζζεηαη ζε ζηεγλφ ρψξν κε ζεξκνθξαζία απφ 0ν C έσο 40o C. 
- Λα έρεη δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 5 έηε απφ ηελ εκεξνκελία απνζηείξσζεο. 

ΠΔΡ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ ΚΔΠΥ ΑΛΡΙΗΑΠ 

1. Ρν πξνζθεξφκελν ζεη λα είλαη θαηάιιειν γηα έγρπζε κέζσ νγθνκεηξηθήο ειεθηξνληθήο αληιίαο. 
2. Λα δηαζέηεη : 
 

 Θαπάθη αζθαιείαο 
 Θαζεηήξα αληιίαο PVC 
 200κm θίιηξν ησλ 25cm 2 
 Φίιηξν αίκαηνο ρσξίο PVC, δηαθαλέο πξνζθέξνληαο ζπλερή παξαθνινχζεζε ζηάγδελ 
 Οφιεξ, ζρεδηαζκέλν λα θξαηάεη ηε γξακκή δηαπεξαηή, κε κεγαιχηεξε πξνζαξκνζηηθφηεηα, κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα 
 Luer Lock – Θάιπκκα Luer Lock κε θίιηξν 
 Λα είλαη δηαθαλέο 

4. Nα έρεη κήθνο 180cm 
5. Λα είλαη DEHP, FTALATES FREE θαη LATEX FREE 
6. Λα είλαη απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία 
7. Λα κελ είλαη ππξεηνγφλν 
8. Λα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο αληιίεο ηεο ΚΔΛΛ 
 

ΠΠΘΔΔΠ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΚΔΡΑΓΓΗΠΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ ΘΑΛΝΛΗΘΖΠ ΟΝΖΠ ΚΔ ΞΝΣΟΔΥΠΖ ΡΝ ΚΔΗΝΓΝΡΖ                                             

ΛΑ ΞΑΟΑΠΣΔΗ ΡΝΛ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Απνζηεηξσκέλν ζεη ζέξκαλζεο πγξψλ/αίκαηνο κε ξπζκφ ξνήο κέρξη 9.000 ml/hr κε ζηφκην έγρπζεο πγξψλ ρσξίο βειφλα θαη 
γξακκή αζζελνχο κήθνπο πεξίπνπ 80 εθαηνζηψλ. Ρν κεράλεκα ζχλδεζεο λα παξαθνινπζεί ηελ ζεξκνθξαζία 4 θνξέο ην 
δεπηεξφιεπην θαη λα ξπζκίδεη ην επίπεδν ηεο ζεξκφηεηαο ψζηε λα δηαηεξείηαη ζην πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν πεξίπνπ 41ν C. Ζ 
ζπζθεπή λα είλαη εμνπιηζκέλε κε ερεηηθή θαη νπηηθή έλδεημε πξνεηδνπνίεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ 
εγρενκέλνπ πγξνχ μεπεξάζεη ηνπο 42ν C ή πέζεη θάησ απφ ηνπο 34ν C. 
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ΠΠΘΔΔΠ ΚΔΡΑΓΓΗΠΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ ΑΞΙΔΠ 

ΠΠΘΔΔΠ ΔΙΔΓΣΝΚΔΛΖΠ, ΔΞΑΘΟΗΒΝΠ ΚΔΡΑΓΓΗΠΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ 
Λα δηαζέηεη : 

- Φίιηξν εληφο ηεο ζπζθεπήο γηα απνθπγή κεηαθνξάο πεγκάησλ, ιεπθψλ θιπ. 
- Αξθεηφ κήθνο ζσιήλα γηα λα ππάξρεη απφζηαζε απφ ηνλ αζζελή 
- Γπλαηφηεηα ιήςεο κηθξνπνζνηήησλ κε εηδηθφ ξχγρνο γηα νηθνλνκία αίκαηνο. 
- Οπζκηζηήο ξνήο αίκαηνο. 
- Γηαθαλέο πιηθφ, απνζηεηξσκέλε, κηαο ρξήζεσο, ειεχζεξν latex, λα αλαγξάθεηαη εκεξνκελία παξαγσγήο – ιήμεο. 

 

ΝΓΘΝΚΔΡΟΗΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ ΓΗΑ ΔΙΔΓΣΝΚΔΛΖ ΑΘΟΗΒΖ ΣΝΟΖΓΖΠΖ ΔΛΓΝΦΙΔΒΗΥΛ ΓΗΑΙΚΑΡΥΛ ΡΥΛ 100 ML ΠΔ 

ΚΔΓΑΙΝΠΡΑΓΝΛΔΠ (1ML=20 ΠΡΑΓΝΛΔΠ) ΡΞΝ SOLUSET 

Νγθνκεηξηθέο ζπζθεπέο γηα ειεγρφκελε αθξηβή ρνξήγεζε ελδνθιέβησλ δηαιπκάησλ ησλ 100 ml ζε κεγαινζηαγφλεο (1 ml = 20 
ζηαγφλεο) ηχπνπ Soluset.  

1. Ν ζσιήλαο ηεο ζπζθεπήο λα απνηειείηαη απφ αλζεθηηθφ πιηθφ, ην νπνίν δελ παξακνξθψλεηαη. 
2. Λα θέξεη αηρκεξφ δηαηξεηηθφ ξχγρνο απφ εληζρπκέλν πιηθφ, ην νπνίν λα κελ παξακνξθψλεηαη θαηά ηελ δηάηξεζε ηνπ πεξηέθηε 

θαη αεξαγσγφ πψκα κε αδηάβξνρν θίιηξν.  
3. Λα θέξεη ζθηγθηήξα αζθαιείαο πάλσ απφ ηνλ νγθνκεηξηθφ θχιηλδξν. 
4. Ν νγθνκεηξηθφο θχιηλδξνο (πεξηέθηεο) ρσξεηηθφηεηαο 100 ml λα έρεη ζηελ άλσ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα  ελζσκαησκέλν 

αεξαγσγφ κε  θίιηξν γηα ηελ θαηαθξάηεζε αησξνχκελσλ κηθξννξγαληζκψλ θαζψο θαη ζεκείν εκπινπηηζκνχ ηνπ απφ latex.  
5. Ν νγθνκεηξηθφο θχιηλδξνο (πεξηέθηεο) ρσξεηηθφηεηαο 100 ml λα είλαη αξηζκεκέλνο αλά 10 ml κε ελδηάκεζα κηιηκεηξηθή 

δηαίξεζε. 
6. Πηελ θάησ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ νγθνκεηξηθνχ θπιίλδξνπ λα ππάξρεη επηπιένπζα βαιβίδα πνπ κε ην ηέινο ηεο ρνξήγεζεο 

λα θιείλεη κε επηηξέπνληαο ηελ είζνδν αέξα ζηε ζπζθεπή. 
7. Λα δηαζέηεη δηαθαλή ζηαγνλνκεηξηθφ ζάιακν κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ν ζηαγνλνκεηξεηήο θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ ζαιάκνπ 

λα ππάξρεη  κηθξνβηνθξαηέο θίιηξν γηα ηελ θαηαθξάηεζε κηθξννξγαληζκψλ. 
8. Λα θέξεη αμηφπηζην ξπζκηζηή ξνήο ζηαγφλσλ κε ηξνρφ. 
9. Ξξηλ ην άθξν ηεο ζπζθεπήο λα  έρεη πιάγηα δηαθιάδσζε ηχπνπ  κε latex.  
10. Ρν ηειηθφ άθξν ηεο ζπζθεπήο λα θαηαιήγεη ζε αξζεληθφ ζπλδεηηθφ κε ζχζηεκα αζθαιείαο luer lock, ην νπνίν λα θαιχπηεηαη κε 

απνζπψκελν πψκα αζθαιείαο πνπ λα επηηξέπεη ηελ εμαέξσζε ηεο ζπζθεπήο κε θαιπκκέλν ην άθξν ηεο. 
11. Ζ ζπζθεπή λα έρεη ζπλνιηθφ κήθνο κεγαιχηεξν απφ 180cm. 
12. Λα θέξεη ζήκαλζε CE. 
13. Λα είλαη απνζηεηξσκέλε, λα πιεξνί ηνπο δηεζλείο θαλφλεο αζθαιείαο απνζηείξσζεο θαη ζπληήξεζεο θαη λα αλαγξάθεηαη 

επθξηλψο ε εκεξνκελία απνζηείξσζεο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο απνζηείξσζεο. 
14. Λα θέξεη νδεγίεο ρξήζεσο ζηα Διιεληθά. 

 

ΠΠΘΔΔΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΔΛΓΝΦΙΔΒΗΥΛ ΓΗΑΙΚΑΡΥΛ ΚΔ ΟYΘΚΗΠΡΖ ΟΝΖΠ (DIAL-FLOW) 

Ππζθεπέο ρνξήγεζεο ελδνθιέβησλ δηαιπκάησλ ζε κηθξνζηαγφλεο (1 ml=60 ζηαγ) κε ξπζκηζηή ξνήο αθξηβείαο (dial –flow) 
1. Λα έρνπλ αλζεθηηθφ δηαηξεηηθφ ξχγρνο πνπ λα κελ παξακνξθψλεηαη θαηά ηελ δηάηξεζε ηνπ πεξηέθηε,  θαιπκκέλν κε πιαζηηθφ 

πψκα, ην νπνίν λα εθαξκφδεη θαιά ζην ξχγρνο  θαη λα κελ απνρσξίδεηαη εχθνια απφ απηφ. 
2. Λα έρεη δχν νπέο, ε κία ζα νδεγεί ην πγξφ ζηνλ ζηαγνλνκεηξηθφ ζάιακν θαη ε άιιε  ζα είλαη ν αεξαγσγφο πνπ ζα  ιεηηνπξγεί 

επαξθψο κε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ πεξηεθηψλ.  Λα θέξεη θίιηξν βαθηεξηνπξνζηαηεπηηθφ κε βαιβίδα κνλήο θαηεχζπλζεο.  
3. Λα έρεη ζηαγνλνκεηξηθφ ζάιακν κέζα ζηνλ νπνίν ζα βξίζθεηαη ν κηθξνζηαγνλνκεηξεηήο. Πην θάησ κέξνο ηνπ ζαιάκνπ λα 

ππάξρεη θίιηξν γηα ηελ θαηαθξάηεζε κηθξννξγαληζκψλ. 
4. Λα έρεη εχρξεζην αξηζκεκέλν ξπζκηζηή ξνήο πγξψλ ζε ml πιάγηα απφ 5-250 ml/h. Νη δηαβαζκίζεηο ηνπ λα είλαη  ππθλνηήησλ 

10%-40% , επαλάγλσζηεο θαη λα ππάξρνπλ δηαβαζκίζεηο γηα πνιχ κηθξέο ξνέο. 
5. Λα έρεη αθξίβεηα ζηελ έγρπζε θαη ζηαζεξφηεηα.  
6. Ν ζσιήλαο ηεο ζπζθεπήο λα είλαη εχθακπηνο, ίδηνπ πάρνπο , λα κελ ηζαθίδεη θαη λα έρεη ζθηγθηήξα αζθαιείαο πξηλ ην ξπζκηζηή 

ξνήο.  
7. Λα θέξεη πιάγηα δηαθιάδσζε  latex free γηα ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε πγξψλ, κε θαιήο πνηφηεηαο πιηθφ, έηζη ψζηε λα κελ ζηάδεη 

κεηά απφ ηξππήκαηα. Δπίζεο λα έρεη πξνζηαηεπηηθφ δαθηχιην γηα πξφιεςε ηξαπκαηηζκψλ ηνπ πξνζσπηθνχ.  
8. Λα θαηαιήγεη ζε ειεχζεξα πεξηζηξεθφκελν luer lock, ψζηε λα κελ κεηαθέξνληαη θηλήζεηο ζηε θιέβα.  
9. Ρν ηειηθφ άθξν λα είλαη θαιπκκέλν κε θαιά εθαξκνδφκελν πψκα πνπ λα κελ απνρσξίδεηαη εχθνια. 
10. Ρν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο ζπζθεπήο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200 cm.  
11. Ζ ζπζθεπή λα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία peal pack (κία πιεπξά ραξηί θαη κία δεινθάλ). 
12. Λα είλαη αηνκηθά ζπζθεπαζκέλεο, απνζηεηξσκέλεο θαη απαιιαγκέλεο ππξεηνγφλσλ. Λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία 

απνζηείξσζεο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο απνζηείξσζεο.  
13. Λα θέξεη ζήκαλζε CE.  
14. Νη νδεγίεο ρξήζεσο ηεο ζπζθεπήο λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

ΞΝΙΒΟΠΑ ΡΟΗΥΛ ΝΓΥΛ (3WAY) 

Ξνιχβξπζα ηξηψλ νδψλ (3-way) 

1. Λα είλαη απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε εχθνιν άλνηγκα. 
2. Λα είλαη αξηζηεξφζηξνθα θαη δεμηφζηξνθα κε πεξηζηξνθή 360ν .  
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3. Λα δηαζέηνπλ δχν άθξα κε ζειπθφ luer-lock θαη έλα άθξν κε αξζεληθφ luer lock κε αλεμάξηεηε θίλεζε (ρσξίο δειαδή ε 
πεξηζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο λα κεηαθέξεη ηελ θίλεζε ζηελ θιέβα ηνπ αζζελνχο). 

4. Όια ηα άθξα (δειαδή θαη ηα ηξία) λα θέξνπλ θαιά εθαξκνζκέλν πψκα θαη λα είλαη ζηεγαλά.  
5. Λα έρνπλ θαιή αληαπφθξηζε ζηνπο εμσηεξηθνχο ρεηξηζκνχο θαη λα είλαη εχρξεζηα ζην ρεηξηζκφ.  
6. Λα θέξεη ζήκαλζε CE. 
7. Λα είλαη LATEX FREE θαη DEHP FREE 

 

ΞΝΙΒΟΠΑ ΡΟΗΥΛ ΝΓΥΛ (3WAY) ΤΖΙΥΛ ΞΗΔΠΔΥΛ 

Ξνιχβξπζα ηξηψλ νδψλ (3-way) πςειψλ πηέζεσλ 
1. Λα είλαη απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε εχθνιν άλνηγκα  
2. Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ δηαθαλέο πιηθφ, πςειήο ζηεγαλφηεηαο  
3. Λα είλαη αξηζηεξφζηξνθα θαη δεμηφζηξνθα κε πεξηζηξνθή 360ν θαη κε αληνρέο ζε πςειέο πηέζεηο 
4. Λα δηαζέηνπλ δχν άθξα κε ζειπθφ luer-lock θαη έλα άθξν κε αξζεληθφ luer lock κε αλεμάξηεηε θίλεζε  

(ρσξίο δειαδή ε πεξηζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο λα κεηαθέξεη ηελ θίλεζε ζηελ θιέβα ηνπ αζζελνχο). 
5. Όια ηα άθξα (δειαδή θαη ηα ηξία) λα θέξνπλ θαιά εθαξκνζκέλν πψκα θαη λα είλαη ζηεγαλά  
6. Λα έρνπλ θαιή αληαπφθξηζε ζηνπο εμσηεξηθνχο ρεηξηζκνχο θαη λα είλαη εχρξεζηα ζην ρεηξηζκφ  
7. Λα θέξεη ζήκαλζε CE 
8. Λα είλαη LATEX FREE θαη DEHP FREE 

 

ΞΝΙΒΟΠΑ ΡΟΗΥΛ ΝΓΥΛ (3WAY) ΚΔ ΞΟΝΔΘΡΑΠΖ 10CM 

Ξνιχβξπζα ηξηψλ νδψλ (3-way) κε πξνέθηαζε 10 cm 
1. Λα είλαη απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε εχθνιν άλνηγκα  
2. Λα είλαη αξηζηεξφζηξνθα θαη δεμηφζηξνθα κε πεξηζηξνθή 360ν  
3. Λα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλε  πξνέθηαζε 10 cm  
4. Λα δηαζέηνπλ δχν άθξα κε ζειπθφ luer-lock θαη ην άθξν ηεο πξνέθηαζεο κε αξζεληθφ luer lock κε αλεμάξηεηε θίλεζε 
 (ρσξίο δειαδή ε πεξηζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο λα κεηαθέξεη ηελ θίλεζε ζηελ θιέβα ηνπ αζζελνχο). 
5. Όια ηα άθξα (δειαδή θαη ηα ηξία) λα θέξνπλ θαιά εθαξκνζκέλν πψκα θαη λα είλαη ζηεγαλά  
6. Λα έρνπλ θαιή αληαπφθξηζε ζηνπο εμσηεξηθνχο ρεηξηζκνχο θαη λα είλαη εχρξεζηα ζην ρεηξηζκφ  
7. Λα θέξεη ζήκαλζε CE 
8. Λα είλαη LATEX FREE θαη DEHP FREΔ 

 
 

ΞΙΖΟΔΠ ΠΔΡ ΚΔ ΠΛΓΔΡΖΟΑ ΘΑΟΦΗ ΓΗΑ ΚΔΡΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΑΛΑΙΓΖΠΗΑ 
 

Ξιήξεο ζεη κε ζπλδεηήξα θαξθί κ.ρ.. γηα ρνξήγεζε θαξκάθσλ απφ πεξηέθηε. Λα είλαη απφ εηδηθφ PVC γηα ρνξήγεζε θαξκάθσλ 
κέζσ νγθνκεηξηθήο αληιίαο ρνξήγεζεο θαξκάθσλ. Ν ξπζκφο έγρπζεο λα είλαη απφ 0,1 έσο 100 ml/h, λα έρνπλ ελζσκαησκέλε 
βαιβίδα ειεχζεξεο ξνήο, θαζεηήξα πξνέθηαζεο κε άθξν luer lock, θίιηξν 0,2 κ. κε ηαπηφρξνλε θαηαθξάηεζε θπζαιίδσλ. Λα 
δηαζέηεη αζχξκαηε παξαθνινχζεζε εμ‟ απνζηάζεσο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ αζζελή. 

 
 

ΦΝΟΖΡΖ ΑΛΡΙΗΑ ΠΛΔΣΝΠ ΔΓΣΠΖΠ ΦΑΟΚΑΘΥΛ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ ΚΔ ΟΝΖ 2-5 ML/H ΓΗΑ ΘΥΓΥΛΑ 
ΔΚΦΡΔΠΗΚΝ ΓΗΑ ΣΚΘ 2 ΖΚΔΟΥΛ 
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1. Λα είλαη απνζηεηξσκέλεο θαη αηνκηθά ζπζθεπαζκέλεο  
2. Λα δηαζέηεη ειαζηνκεξέο κπαιφλη ρσξεηηθφηεηαο 100 ή 250 ml εληφο  εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο, κε αληίζηνηρε ηαρχηεηα 

ξνήο δηαιχκαηνο 2 ή 5 ml/h  
3. Λα κελ ρξεηάδεηαη κπαηαξίεο 
4. Ρν ζχζηεκα λα δηαζέηεη εχθακπηα αιιά κε ηζαθηδφκελα ζπλδεηηθά κέξε  κε ζθηγθηήξα αζθαιείαο πνπ λα κελ απνζπάηαη  
5. Λα κελ δηαζέηεη δηαθφπηε  πνπ λα κπνξεί λα δηαθφςεη ηελ ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ 
6. λα θέξεη ζήκαλζε CE  

 

ΠΔΡ ΦΥΡΝΔΑΗΠΘΖΡΖΠ ΠΟΗΓΓΑΠ 20 ML Ή 50 ML ΓΗΑ ΔΓΣΠΖ ΦΑΟΚΑΘΥΛ 

Ρν ζεη απνηειείηαη απφ : 
- Πχξηγγα θσηνεπαίζζεηε φγθνπ 20 ml ή 50 ml θαηαζθεπαζκέλε απφ PVC, ρσξίο θζαιηθέο ελψζεηο θαη latex. Κε δηαβάζκηζε 
αλά ml θαη ηειηθφ άθξν ζχλδεζεο Luer – Lock. 
- Πσιήλα έγρπζεο θσηνεπαίζζεηε κήθνπο 2 m, απφ εχθακπην πνιπαηζπιέλην, αηνμηθφ κε εζσηεξηθή δηάκεηξν 1 mm θαη 
εμσηεξηθή δηάκεηξν 2 mm, κε πξνζηαηεπηηθά θαπάθηα ζχλδεζεο θαη γηα ηα δχν άθξα. Λα είλαη κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλα ζε 
ζπζθεπαζία ελφο. 
 

ΠΔΡ ΠΟΗΓΓΑΠ 20 ML Ή 50 ML ΓΗΑ ΔΓΣΠΖ ΦΑΟΚΑΘΥΛ ΚΔΠΥ ΑΛΡΙΗΑΠ 

Ρν ζεη απνηειείηαη απφ : 
Ρν ζεη απνηειείηαη απφ : 
- Πχξηγγα φγθνπ 20 ml ή 50 ml θαηαζθεπαζκέλε απφ PVC, ρσξίο θζαιηθέο ελψζεηο θαη latex. Κε δηαβάζκηζε αλά ml θαη ηειηθφ 
άθξν ζχλδεζεο Luer – Lock. 
- Πσιήλα έγρπζεο κήθνπο 2 m, απφ εχθακπην πνιπαηζπιέλην, αηνμηθφ κε εζσηεξηθή δηάκεηξν 1 mm θαη εμσηεξηθή δηάκεηξν 2 
mm, κε πξνζηαηεπηηθά θαπάθηα ζχλδεζεο θαη γηα ηα δχν άθξα. Λα είλαη κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλα ζε ζπζθεπαζία 
 

ΔΙΑΠΡΝΚΔΟΗΘΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ ΞΝΙΙΑΞΙΥΛ ΟΝΥΛ ΓΗΑ ΚΡΣ ΑΛΑΙΓΖΠΗΑ 

1. Φνξεηή αληιία κε ειαζηνκεξέο κπαιφλη απφ πνιπτζνπξέλην, κηαο ρξήζεο εθνδηαζκέλε κε κεραληζκφ αθξηβείαο, πνιιαπιψλ 
ηαρπηήησλ ξνήο 5-7-12ml/hr πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηζθιεξίδηα νδφ ρνξήγεζεο, ρσξεηηθφηεηαο 240ml, κέγηζηεο 
ρσξεηηθφηεηαο 300ml, θαηάιιειε γηα δηάξθεηα ρνξήγεζεο 20 έσο 48 σξψλ. 

2. Ν απιφο ρνξήγεζεο λα είλαη πξνζπλδεδεκέλνο ζην ζψκα ηεο αληιίαο θαη λα είλαη απαιιαγκέλνο απφ θζαιηθά (DEHP-free)».   
 Ζ αληιία λα δηαζέηεη εηδηθφ θιεηδί ξχζκηζεο ηεο ξνήο γηα απνθπγή παξέκβαζεο ηνπ αζζελνχο ζηελ ηαρχηεηα ξνήο. Ρν 
πεξίβιεκα ηεο ζπζθεπήο λα είλαη απφ ζθιεξφ πιηθφ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζπκπίεζε ηνπ ζαιάκνπ ππνδνρήο ηνπ θαξκάθνπ. 
Λα ιεηηνπξγεί κε ηε δηαθνξά πίεζεο πνπ αζθεί ν ζάιακνο ππνδνρήο ηνπ θαξκάθνπ (ην κπαιφλη) ζηε δηάκεηξν ηνπ ξπζκηζηή 
ξνήο. Λα δηαζέηεη εζσηεξηθφ θίιηξν ζσκαηηδίσλ (πιήξσο θιεηζηφ θχθισκα) ην νπνίν θαηαθξαηεί ηηο θπζαιίδεο θαη είλαη 
απαξαίηεηα λα κελ εηζρσξνχλ ζηε δεμακελή πγξνχ. 

3. Ζ νδφο πιήξσζεο λα θέξεη αλεπίζηξνθε βαιβίδα. Ρν ζχζηεκα λα κελ θέξεη δηαθφπηεο ή κέζα ηα νπνία κπνξεί λα δηαθφςνπλ 
ηε δεηνχκελε ξνή ηνπ θαξκάθνπ. Ν ξπζκηζηήο ξνήο λα βξίζθεηαη ζην άθξν ηνπ απινχ ρνξήγεζεο γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν 
δηαζθαιίδεηαη ε θαηαθξάηεζε κεγάισλ θπζαιίδσλ ζηνλ απιφ  Λα δηαζέηεη απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία, ζήκαλζε CE, 
αλαγξαθή παξηίδαο.  

4. Λα ππάξρεη δείθηεο δηαβάζκηζεο έγρπζεο γηα ηελ ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο έγρπζεο. Ζ αληιία λα είλαη θαηάιιειε γηα ηε 
ρνξήγεζε θαξκάθσλ, φπσο αληηβηνηηθψλ, αλαιγεηηθψλ, θαξκάθσλ απνζηδήξσζεο, ρεκηθνζεξαπεπηηθψλ θ.α. Λα δηαηίζεηαη ε 
ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ζπκβαηφηεηαο γηα ηα ζθεπάζκαηα ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ. Βεβαίσζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο 
πνπ ζα δειψλεη φηη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ αληιηψλ δελ επεξεάδεη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θαξκάθσλ. 
 

ΝΓΘΝΚΔΡΟΗΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ ΓΗΑ ΔΙΔΓΣΝΚΔΛΖ ΑΘΟΗΒΖ ΚΔΡΑΓΓΗΠΖ ΑΗΚΑΡΝΠ Ή ΞΑΟΑΓΥΓΥΛ ΡΝ                                            
ΡΥΛ 150 ML ΠΔ ΚΔΓΑΙΝΠΡΑΓΝΛΔΠ (1ML=10 ΠΡΑΓΝΛΔΠ) ΓΗΑ ΛΔΝΓΛΑ ΘΑΗ ΞΟΝΥΟΑ 

ΝΓΘΝΚΔΡΟΗΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ ΚΔΡΑΓΓΗΠΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ (HEMOSET) 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΝΓΘΝΚΔΡΟΗΘΖΠ ΠΠΘΔΖΠ ΚΔΡΑΓΓΗΠΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ 150 ML ΓΗΑ ΛΔΝΓΛΑ ΘΑΗ ΞΟΝΥΟΑ 
Ζ θάζε ζπζθεπή λα θέξεη νγθνκεηξηθφ θχιηλδξν ρσξεηηθφηεηαο 150 ml  κε επαλάγλσζηε δηαβάζκηζε αλά 10 ml θαη κε 
ελδηάκεζε δηαίξεζε γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα.  
Ζ ζπζθεπή λα απνηειείηαη απφ δηαπγέο πιηθφ ρσξίο ίρλνο ρξσκαηηζκνχ.  
Ζ ζπζθεπή λα δηαζέηεη θψλν εηζαγσγήο ζηνλ αζθφ αίκαηνο κε κήθνο κηθξφηεξν απφ 3 – 3,5 cm. 
Λα θέξεη δηάηαμε ζχλδεζεο ηνπ νγθνκεηξηθνχ θπιίλδξνπ κε ηνλ αζθφ αίκαηνο πνπ λα δηαζέηεη ηα αληίζηνηρα θιείζηξα. 
Πην επάλσ κέξνο ηνπ θπιίλδξνπ λα ππάξρεη ελζσκαησκέλνο αεξαγσγφο κε εηδηθφ κηθξνβηαθφ θίιηξν θαη θιείζηξν. 
Λα θέξεη θίιηξν αίκαηνο κε εζκφ κέρξη 180 κ. γηα ηελ θαηαθξάηεζε πεγκάησλ αίκαηνο. 
Λα θέξεη ζχζηεκα θιεηζίκαηνο ηεο νπήο ηνπ νγθνκεηξηθνχ θπιίλδξνπ κε εηδηθή βαιβίδα θαη δηάηαμε αζθαιείαο γηα δηαθνπή ηεο 
ξνήο κε ην άδεηαζκα ηνπ θπιίλδξνπ. 
Λα θέξεη ζσιήλα απφ PVC πνπ λα έρεη κήθνο απφ 180 – 220 cm. Πην ζσιήλα λα ππάξρεη ξπζκηζηήο ξνήο. 
Λα θέξεη ζηαγνλνκεηξηθφ ζάιακν γηα ηελ αθξηβή ξχζκηζε ησλ ζηαγφλσλ. 
Λα δηαζέηεη θψλν εθαξκνγήο ηεο βειφλαο ή ηνπ θαζεηήξα ηχπνπ LUER LOCK. 
Ζ ζπζθεπή λα είλαη απνζηεηξσκέλε, αππξεηνγφλνο θαη κίαο ρξήζεο ζε αζθαιή ζπζθεπαζία κηαο ρξήζεο.. 
Λα θέξεη ζήκαλζε CE θαη πηζηνπνηεηηθφ θαηαζθεπήο ISO θαη πηζηνπνηεηηθά αζθαιείαο θαη έγθξηζεο ηχπνπ FDA. 
Λα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα θαπάθηα ησλ δηαθφξσλ θψλσλ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε΄ 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

                                                                                                       

 

 

 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                    

ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ  

7Ζ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ- ΞΑΛΑΛΔΗΝ» 

Ιεσθ. Θλσζζνχ, ΡΘ 71409, Ρ.Θ. 44, Ζξάθιεην Θξήηεο 

ΑΦΚ 996978666, ΓΝ Ζξαθιείνπ 

 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 

                                

ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΥΡΝΘ.         

ΞΝΠΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΡΗΚΖ 

(Ππκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α.) 

 

 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ                

ΔΗΓΝΠ   

ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΚΔΛΖ 

ΞΖΟΔΠΗΑ               

 

7ε .ΞΔ. Θξήηεο – ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ» 

Γ/λζε Ιεσθ. Θλσζζνχ 

 
Πην Ζξάθιεην Θξήηεο ζήκεξα ηελ  ………………….ηνπ κελφο……………………………., νη ππνγξάθνληεο ην παξφλ, 

απφ ην έλα κέξνο, ην Λ.Ξ.Γ.Γ. πνπ εδξεχεη ζην Ζξάθιεην Θξήηεο, κε ηελ επσλπκία Γεληθφ Λνζνθνκείν 

«ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ» θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γηνηθεηή …………………………………… θαη απφ ην 

άιιν κέξνο ε Δηαηξεία ………………Γ/λζε ………………………Ρει………………………Fax. ………………………….., ΑΦΚ 

……………………………,ΓΝ ……………………, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ 

………………………………………………πξφεδξν ηνπ Γ.Π. απηήο βάζεη ηνπ Φ.Δ.Θ ……………………………………………. 

θαη ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ Γ.Π……………, ν νπνίνο , λνκίκσο παξίζηαηαη κε ην δηθαίσκα θαηάξηηζεο  θαη 

ππνγξαθήο ηνπ παξφληνο, δήισζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ δηα ηνπ παξφληνο, 

θαηαξηηδφκελε κεηαμχ απηψλ ζχκβαζε, γηα ηελ πξνκήζεηα πνπ θαηαθπξψζεθε κε ππ΄αξηζκ. …………….. 

Απφθαζε ηνπ Δληαίνπ Γ.Π. ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ-Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ. 
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Ζ θαηαθχξσζε έγηλε ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ κε αξ. 40/2019 Γηαθήξπμεο Ζιεθηξνληθνχ Γεκφζηνπ 

Αλνηθηνχ Ππλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγήζεθε απφ ην Γεληθφ Λνζνθνκείν «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ» 

κε CPV 33141626-4 θαη ΘΑΔ 1311 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Λ.ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ. 

 

Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο κε ηελ πξναλαθεξφκελε ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη 

ηελ πξνκήζεηα κέξνπο ησλ εηδψλ ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνχ ζηνλ δεχηεξν νλνκαδφκελν ζην εμήο 

«Αλάδνρνο» ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε πίλαθα, ε νπνία ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ηνπο 

νπνίνπο, ε Δηαηξεία φπσο παξίζηαηαη θαη εθπξνζσπείηαη, δειψλεη θαη ζπλνκνινγεί, πσο γλψξηζε (ηνπο φξνπο 

απηνχο) θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη νη νπνίνη φξνη, θαηά ηελ πξνο ηνχην, ξεηή δήισζε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε παξάβαζε απηψλ ζα επηθέξεη ηηο θαηά λφκσλ νξηδφκελεο 

ζπλέπεηεο, ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε. Ζ ζχκβαζε απηή δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 

147/Α/2016) πεξί «Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ», ην Λφκν 2469/97 άξζξν 18 

θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί θξαηήζεσλ θαη θφξνπ, ην Λ.2198/94, ην Λ. 2955/01, ην Λ. 3329/2005 

«Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ην Λ.3527/09-02-07 «Θχξσζε 

Ππκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ην Λ. 3580/07 «Ξξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», ην Λ. 4255/2014 θαη ινηπέο ηζρχνπζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 1 

 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΗΓΥΛ – ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ – ΡΗΚΔΠ 

Πηελ παξνχζα επηζπλάπηεηαη πίλαθαο ησλ θαηαθπξσζέλησλ εηδψλ, γηα ηα νπνία ε εηαηξεία αλαδείρζεθε 

πξνκεζεπηήο, κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο ηχπνπο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ είδνπο θαζψο θαη ηελ 

ηηκή κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο παξνχζαο.  

Νη επί κέξνπο πνζφηεηεο ησλ θαηαθπξσκέλσλ εηδψλ, κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηα πιαίζηα ηεο θαηαθπξσζείζαο πίζησζεο 

(πξνυπνινγηζκφ ζχκβαζεο). 

Πε πεξίπησζε πνπ ηα αξκφδηα πνπξγεία, ή ε Λνκαξρία, ή ε .ΞΔ., ή ε ΔΞ, ή άιινο ρνξεγήζεη είδε ζην 

Λνζνθνκείν (απφ ζχκβαζε, δσξεά ή απνζέκαηα) πνπ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο 

ηνπ, κνλνκεξψο ην Λνζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή κπνξεί λα 

κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο κέρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ. 

Νη θξαηήζεηο πνπ αλαινγνχλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλσηέξσ ηηκέο. 
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 ΑΟΘΟΝ 2 

ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

Ρα πιηθά ζα παξαδίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζηηο απνζήθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ εληφο ηεζζάξσλ(4) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο παξαγγειίαο. Ζ παξάδνζε ζα γίλεη εξγάζηκεο εκέξεο απφ 8:00 – 13:00 

κ.κ. 

Πε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο ή αξλήζεσο ηνπ πξνκεζεπηή λα αληηθαηαζηήζεη, ηπρφλ, απνξξηθζέλ 

είδνο, ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κέξνπο Β΄ηνπ Βηβιίνπ Η ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

              ΑΟΘΟΝ 3 

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο Πχκβαζεο νξίδεηαη κέρξηο νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Ζ ζχκβαζε δηαθφπηεηαη απηνδίθαηα θαη χζηεξα απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ζπλαθζεί ζχκβαζε πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ απφ ηελ γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θξήηεο ή άιιν θξαηηθφ θνξέα 

ή ππάξμνπλ άιιεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα θαηαγγείιεη/ιχζεη ηε ζχκβαζε κε 

ηνλ Αλάδνρν κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 133 ηνπ 

Λ.4412/2016. Πηε πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο πέξαλ ηεο ακνηβήο γηα ην έξγν, πνπ έρεη εθηειέζεη κέρξη ηελ 

επέιεπζε ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειίαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαλέλα επηπιένλ πνζφ σο απνδεκίσζε, 

εθηφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ πξνεγεζεί ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειίαο, θαζψο θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη έλαληη ηξίησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 4 

ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ-ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ- ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ-ΞΙΖΟΥΚΖ 

Ζ πιεξσκή ηνπ  αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ νξηζηηθή-πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο απφ ην Ρακείν ηνπ Λνζνθνκείνπ  κε έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο επ‟ νλφκαηη 

ηνπ  πξνκεζεπηή, αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη εθφζνλ δελ εθθξεκεί θακία ζε 

βάξνο ηνπ πνηλή απνξξένπζα απφ παξάβαζε ηεο ζχκβαζεο (Ρηκνιφγην, Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, 

αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο, λνκηκνπνίεζε εθπξνζψπνπ θ.ι.π.) . 

Υο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη  ζην αξ. 200 ηνπ Λ. 

4412/2016. 

Νη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο.  

 

ΑΟΘΟΝ 5 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πινπνηήζεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο Ρερληθέο 

Ξξνδηαγξαθέο ηεο κε αξ. 40/2019 Γηαθήξπμεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ηα νπνία απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο Πχκβαζεο.  
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ΑΟΘΟΝ 6 

ΘΟΥΠΔΗΠ ΠΔ ΒΑΟΝΠ ΡΝ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Λ. 4412/2016,  ν αλάδνρνο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά 

πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Λνζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο κε αξ. 40/ 2019 Γηαθήξπμεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 7 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ νξψλ ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο ίζε κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ηεο ηξάπεδαο ………………….. Δπξψ # 

…………………..# αξηζ. εγγπεηηθήο επηζηνιήο …………………….. ηζρχνο κέρξη …………………….. . 

 

ΑΟΘΟΝ 8 

ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δεζκεχεηαη γηα ηελ πηζηή θαη 

απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 

δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 

νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Λ. 4412/2016. 

Γηα φια ηα ινηπά ζέκαηα, αλαθνξηθά κε ηελ αλάζεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ζχκβαζε απηή, ηζρχνπλ 

νη φξνη ηνπ κε αξ. 40/19 Γηαθήξπμεο Ζιεθηξνληθνχ Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ Ππλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ, ε 

νηθνλνκηθνηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,  θαζψο επίζεο 

θαη ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ 

θαη πεξεζηψλ. 

Ππκθσλείηαη φηη θάζε άιιε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο, πξφζζεηε ζπκθσλία, παξνρή 

δηεπθνιχλζεσο, παξάηαζεο ρξφλνπ εθηέιεζεο θιπ γίλεηαη θαη απνδείρλεηαη κφλν έγγξαθα απνθιεηζκέλνπ θάζε 

άιινπ κέζνπ απφδεημεο. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά αλαθχςεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε αξκφδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο πφιεο ηνπ 

Ζξαθιείνπ. 

Ύζηεξα απφ απηά ζπληάρζεθε ε ζχκβαζε ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ,ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ 

ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δπν πξσηφηππα. 

Έλα απφ ηα παξαπάλσ πξσηφηππα ηεο ζχκβαζεο θαηαηέζεθε ζην αξκφδην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ 

Λνζνθνκείνπ «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ» θαη ην άιιν πήξε ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο δήισζε φηη ελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ                                                                                                          Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

 





 
                                                                                                                        Ανήκει ζηη δ/ξη 40/2019 

 

                           

48 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ζ΄ 

ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (TEΓ) 

       ΝΓΖΓΗΔΠ 

 

1. Ρη είλαη ειεθηξνληθή ππεξεζία e-ΔΔΔΠ/e-ΡΔΓ; 

Ρν eΔΔΔΠ είλαη ε εθδνρή ηνπ ΔΔΔΠ απνηππσκέλν σο ειεθηξνληθφ αξρείν ηχπνπ  XML, φπνπ νη πιεξνθνξίεο 

απνζεθεχνληαη βάζεη εηδηθήο ζπκθσλεκέλεο δνκήο (πξφηππν), ήηνη ηνπ κνληέινπ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ 

ΔΔΔΠ (ESPD EDM). Ν ηξφπνο απηφο απνηχπσζεο δηεπθνιχλεη ηελ πιήξε 

απηνκαηνπνηεκέλε/κεραλνγξαθεκέλε δηαρείξηζε ηνπ, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηξίηα ζπζηήκαηα θαη ηε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ζε δηάθνξεο επηκέξνπο εζληθέο πιαηθφξκεο. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή  

·        - φξηζε έλα πξφηππν γηα ην eΔΔΔΠ, ήηνη ηελ ειεθηξνληθή εθδνρή ηνπ ΔΔΔΠ απνζεθεπκέλε κε δνκεκέλν 

ηξφπν ζε αξρείν ηχπνπ XML, θαη παξέρεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο eΔΔΔΠ κέζσ ζρεηηθήο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο πινπνίεζε αλαθνξάο (reference implementation) ηεο 

ΔΔ. 

Πην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην eΔΔΔΠ εμειίζζεηαη θαη βειηηψλεηαη ηερλνινγηθά ή/θαη 

επηρεηξεζηαθά κε απνηέιεζκα λα δηαηίζεηαη πιένλ ζε ηξεηο εθδνρέο, ιίγν ή πνιχ κε ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο: 

·         Regulated ESPD EDM v.1.0.x ή «regulated v.1» – Δθδνρή πνπ παξάγεη ΔΔΔΠ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 

Θαλνληζκφ ηεο ΔΔ, ελψ ηερλνινγηθά βαζίδεηαη ζηελ 1ε έθδνζε ηεο δνκήο δεδνκέλσλXML γηα ην ΔΔΔΠ.  

·         Regulated ESPD EDM v.2.0.x ή «regulated v.2» – Δθδνρή πνπ παξάγεη ΔΔΔΠ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 

Θαλνληζκφ ηεο ΔΔ, ελψ ηερλνινγηθά βαζίδεηαη ζηελ λεφηεξε 2ε έθδνζε ηεο δνκήο δεδνκέλσλ XML γηα ην 

ΔΔΔΠ.  

·         Self-Contained ESPD EDM v.2.1.x ή «self-contained v.2» («απηνηειήο ηχπνο v.2)» – Δθδνρή πνπ 

παξάγεη ΔΔΔΠ κε ελζσκαησκέλα πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ή πιεξνθνξίεο, πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ 

Θαλνληζκφ ηεο ΔΔ, ελψ ηερλνινγηθά βαζίδεηαη ζηελ λεφηεξε 2ε έθδνζε ηεο δνκήο δεδνκέλσλ XML γηα ην 

ΔΔΔΠ.  

Νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο eΔΔΔΠ πνπ κπνξεί λα παξέρεη κία ζρεηηθή δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα, 

φπσο απηή ηεο ΔΔ ή ησλ πξφζθαηα αλαπηπρζέλησλ ζε εζληθφ επίπεδν, επηηξέπεη ζε αλαζέηνπζεο 

αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο θαη ζε νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπληάζζνπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα 

(επαλα)ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα πξνβάινπλ έλα eΔΔΔΠ, πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ έλα ΔΔΔΠ  

·         - απνζεθεπκέλν ζε αξρείν ηχπνπ XML, ήηνη λα παξάγνπλ έλα eΔΔΔΠ (ζε εθδνρή regulated v.1 ή/θαη 

regulated v.2 ή/θαη self-contained v.2) 

·          - απνηππσκέλν ζε αξρείν ηχπνπ PDF 

·          - ζε ραξηί (εθηχπσζε) 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλε, θάζε θνξά, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηε ζχλαςε δεκφζηαο 

ζχκβαζεο. 

 Πεκεηψλεηαη φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή απνθάζηζε θαη αλαθνίλσζε, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο 

https://ec.europa.eu/tools/espd
https://ec.europa.eu/tools/espd
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γηα ην eΔΔΔΠ, ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηεο πξναλαθεξζείζαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο eΔΔΔΠ πνπ δηαηεξεί ε 

ίδηα, κέρξη ηα ηέιε Απξηιίνπ 2019! 

 Πην πιαίζην ηεο ίδηαο ζηξαηεγηθήο ε ΔΔ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ εζληθψλ πιαηθνξκψλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο eΔΔΔΠ ζε δηάθνξεο ρψξεο θξάηε-κέιε. Γείηε εδψ ηε ζρεηηθή ιίζηα ηεο 

ΔΔ κε αληίζηνηρα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε απηέο ηηο  επηκέξνπο πιαηθφξκεο! 

H πιαηθφξκα Promitheus ESPDint ηνπ ΔΠΖΓΖΠ 

Κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ κέζσ ηνπ κεραληζκνχ Connecting Europe Facility (CEF), αλαπηχρζεθε 

αληίζηνηρε Διιεληθή εζληθή πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο eΔΔΔΠ, νλφκαηη Promitheus 

ESPDint.  

Ππγθεθξηκέλα ε πιαηθφξκα Promitheus ESPDint παξέρεη: 

·         - ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο eΔΔΔΠ ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

δηαρείξηζεο θαη ησλ ηξηψλ εθδνρψλ (regulated v.1 ή/θαη regulated v.2 ή/θαη self-contained v.2) 

·          - ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο eΡΔΓ ζηελ Διιεληθή 

·          - δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην eCertis 

Ζ ειιεληθή/εζληθή πινπνίεζε είλαη πιήξσο ζπκβαηή ζε ζρέζε κε άιιεο πινπνηήζεηο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

eΔΔΔΠ, φπσο 

·          - κε ηελ ππάξρνπζα πινπνίεζε αλαθνξάο (reference implementation) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  

·          - κε ηηο ινηπέο εζληθέο πινπνηήζεηο ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ έξγνπ (ESPDint  

·          - κε άιιεο πινπνηήζεηο κέζσ αληίζηνηρσλ έξγσλ ζε ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο (έξγν Nordic) θαη ζηελ 

Ηηαιία.  

Ξξνζνρή 

1.     Γηα ηε ζχληαμε ή ζπκπιήξσζε ηνπ eΔΔΔΠ ή ηνπ eΡΔΓ επηιέμηε ηελ εθδνρή «regulated v.2» φζνλ 

αθνξά  δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ην ηξέρσλ Διιεληθφ 

ζεζκηθφ πιαίζην. 

2.      Ζ εθδνρή «regulated v.1» ππνζηεξίδεηαη κφλν γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο: Γίδεηαη ε δπλαηφηεηα 

εηζαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ζρεηηθνχ αξρείνπ πνπ έρεη παξαρζεί π.ρ. ζηελ πιαηθφξκα ηεο ΔΔ ή ζε άιιε 

πιαηθφξκα, αιιά δελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχληαμεο λένπ eEEEΠ ζε εθδνρή «regulated v.1». 

3.    Κελ ρξεζηκνπνηήζεηε αθφκε ηελ εθδνρή «self-contained v.2. (απηνηειή ηχπν)», φζνλ αθνξά 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηελ Διιάδα, κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαγθαία 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ Διιεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

 

2. Σξήζε ΔΔΔΠ/ΡΔΓ ζε ειεθηξνληθνχο δηαγσληζκνχο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζε δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε 

αμία άλσ ησλ εθάζηνηε νξίσλ ηεο ΔΔ, νη νπνίεο θαη δηεμάγνληαη κέζσ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ(ΔΠΖΓΖΠ), θαη εηδηθφηεξα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππ‟ αξηζ. 

56902/215 Α - ΦΔΘ1924/Β/02.06.2017 θαη ζηελ ππ‟ αξηζ. 117384 ΘΑ ΦΔΘ 3821/Β/31.10.2017 πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, πξνηείλεηαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο θαη νη 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29522
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29522




 
                                                                                                                        Ανήκει ζηη δ/ξη 40/2019 

 

                           

50 

 

νηθνλνκηθνί θνξείο λα εθαξκφδνπλ ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη ππνβνιήο ΔΔΔΠ κε ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο eΔΔΔΠ: 

 1.                    Νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο ζπληάζζνπλ κε ρξήζε κίαο ειεθηξνληθήο 

ππεξεζίαο eΔΔΔΠ,  εθείλν ην πξφηππν ΔΔΔΠ πνπ επηζπκνχλ γηα ηνλ εθάζηνηε δηαγσληζκφ ηνπο, θαη ην 

παξάγνπλ ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ηα νπνία θαη απνζεθεχνπλ, αξρηθά, ηνπηθά ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπο.  

 2.                  Νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο, αλαξηνχλ ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΠΖΓΖΠ ηα παξαρζέληα αξρεία σο εμήο: 

 -          ην πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ ηχπνπ PDF είηε ελζσκαηψλεηαη ζην, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, 

θείκελν ηεο δηαθήξπμεο, είηε αλαξηάηαη ην αξρείν ηχπνπ PDF, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, μερσξηζηά σο 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

 -          ην αξρείν ηχπνπ XML αλαξηάηαη επηθνπξηθά γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηε δεκηνπξγία κέζσ κίαο  ππεξεζίαο eΔΔΔΠ ηεο ζρεηηθήο 

απάληεζεο ηνπο. 

  3.                  Νη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζπκπιεξσκέλν 

ην πξφηππν ΔΔΔΠ φπσο απηφ έρεη νξηζηεί απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο/ηνπο αλαζέηνληεο θνξείο ζηε 

δηαθήξπμε (ήηνη είηε ζην θείκελν απηήο είηε ζην μερσξηζηφ αξρείν ηχπνπ PDF πνπ απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο απηήο) ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ PDF ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζηε δηαθήξπμε. 

  4.                  Γηα ηελ ζχληαμε ή/θαη ζπκπιήξσζε απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηνπ απαηηνχκελνπ 

ΔΔΔΠ, πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αλαξηεκέλν απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο επηθνπξηθφ αξρείν 

ηχπνπ XML. Πηε ζπλέρεηα κέζσ κίαο  ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο eΔΔΔΠ παξάγνπλ ηελ απάληεζε ηνπο ζε 

αξρείν ηχπνπ PDF, ην νπνίν θαη απνζεθεχνπλ,  αξρηθά, ηνπηθά ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπο. Πε 

θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ αξρείνπ ηχπνπ XML ζηα ζπλεκκέλα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ απ‟ επζείαο 

ζε κία ππεξεζία eΔΔΔΠ θαη λα δεκηνπξγνχλ ην EΔΔΠ απφ ηελ αξρή: λα ζπκπιεξψλνπλ κε επζχλε ηνπο 

φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ εθάζηνηε δηαγσληζκφ θαη αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, λα 

ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο θαη λα παξάγνπλ αξρείν ηχπνπ PDF πξνθεηκέλνπ λα ην 

ππνγξάςνπλ ςεθηαθά θαη λα ην επηζπλάςνπλ ζηα ζπλεκκέλα ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξά ηνπο ζην 

ΔΠΖΓΖΠ. 

 Πρεηηθφο Πχλδεζκνο e-ΔΔΔΠ/e-ΡΔΓ 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 
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