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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 
ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙΑΓΩΓΗ 

Το Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛ. ΦΛΕΜΛΓΚ») 
προκθρφςςει Συνοπτικό Μειοδοτικό διαγωνιςμό, προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 23.086,51€ πλζον ΦΠΑ 
24%, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (βζλτιςτθ 
ςχζςθ ποιότθτασ υπθρεςιϊν-τιμισ). Το δθμοπρατοφμενο αντικείμενο εντάςςεται ςτο Ρρόγραμμα «  
Horizon 2020- ERC-2016-STG-716998- FastBio.»με κωδικό 716998 . 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/2017 
 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΟΡΙΜΟΙ 

Οι ακόλουκοι όροι κα ζχουν τισ ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτθ ςυνζχεια: 

Ανακζτουςα Αρχι: Το Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» που 
εδρεφει ςτθν Βάρθ Αττικισ – Αλ. Φλζμιγκ 34 – Τ.Κ. 16672. 

Αρμόδιοσ Ανακζτουςασ Αρχισ: Ο κοσ Ρζτροσ Σκουλοφδθσ είναι ο υπεφκυνοσ υπάλλθλοσ από 
πλευράσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να παρζχει τισ ςχετικζσ με το διαγωνιςμό πλθροφορίεσ (τθλζφωνο 
επικοινωνίασ: 210-9656310, εςωτ: 226, e-mail: Skouloudis@fleming.gr . 

Απόφαςθ Προκιρυξθσ Διαγωνιςμοφ: Θ με αρικμό 184/29-06-2017 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ με τθν οποία προκθρφςςεται ο διαγωνιςμόσ.  

Ανάδοχοσ: Ο προςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει ςφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, 
ςφμφωνα με τον τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο παρόν τεφχοσ. 

Απόφαςθ Κατακφρωςθσ: Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται το 
δθμοπρατοφμενο αντικείμενο ςτον Ανάδοχο. 

Διαγωνιςμόσ: Ο παρϊν είναι ανοικτόσ με κριτιρια ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά ( βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ υπθρεςιϊν – τιμισ). 

Διακιρυξθ: Το παρόν ζγγραφο που περιζχει τουσ όρουσ και τισ οδθγίεσ για τθν διενζργεια του 
διαγωνιςμοφ μαηί με τα τυχόν ςυνθμμζνα ςε αυτό παραρτιματα. 

Δθμοπρατοφμενο Αντικείμενο: Το φυςικό αντικείμενο τθσ παροφςασ δθμοπρατοφμενθσ ςφμβαςθσ , 
όπωσ αυτό περιγράφεται αναλυτικά ςτθν παροφςα. 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ: Το αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυλλογικό όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και όπωσ ορίηεται ςτθν με 
αρικμό 184/29-06-2017 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Επιτροπι Παραλαβισ: Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία ζχει τθν 
ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι του 
παραδοτζου τθσ δθμοπρατοφμενθσ ςφμβαςθσ. 

Εκπρόςωποσ Προςφζροντοσ: Ο υπογράφων τθν προςφορά, είτε ο ίδιοσ δθλαδι ο προςφζρων, είτε ο 
νόμιμοσ καταςτατικά εκπρόςωπόσ του, είτε πρόςωπο ειδικά εξουςιοδοτθμζνο από τον προςφζροντα 
για τον ςκοπό αυτό. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων, ο εκπρόςωποσ πρζπει να είναι πρόςωπο 
ειδικά εξουςιοδοτθμζνο   από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.  

Προκιρυξθ: Θ περιλθπτικι διακιρυξθ τθσ παροφςασ που αποςτζλλεται νομίμωσ και εμπροκζςμωσ 
για δθμοςίευςθ. 

Προςφζρων: Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ προςϊπων ςυμμετζχει ςτο 
διαγωνιςμό και υποβάλλει προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Προχπολογιςμόσ: Θ προεκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι αξία τθσ δθμοπρατοφμενθσ 
ςφμβαςθσ, πζρα από το ποςό τθσ οποίασ οι προςφορζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
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φμβαςθ: Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, ςχζδιο τθσ 
οποίασ αποτελεί τμιμα των τευχϊν δθμοπράτθςθσ και οριςτικι μορφι τθσ οποίασ καταρτίηεται μετά 
τθν ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. 

υμβατικό Σίμθμα: Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί θ δθμοπρατοφμενθ ςφμβαςθ.  

υμβατικά Σεφχθ: Συμβατικά τεφχθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αποτελοφν, κατά ιεραρχικι μάλιςτα 
ςειρά, θ παροφςα διακιρυξθ και το ςχζδιο ςφμβαςθσ. 

Ερμθνευτικόσ Κανόνασ Διακιρυξθσ: Οι επικεφαλίδεσ, οι τίτλοι των άρκρων, οι υπότιτλοι και ο 
πίνακασ περιεχομζνων τίκενται για διευκόλυνςθ τθσ ανάγνωςθσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ για τθν 
ερμθνεία τθσ διακιρυξθσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 - ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τθν κείμενθ κοινοτικι και εκνικι νομοκεςία και ιδιαίτερα 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 
 

 του ν. 4412/2016 (Α 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

 του ν. 4270/2014 (Α 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του ν. 4250/2014 (Α 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του πδ 318/1992 
(Α 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 

 τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013 (Α 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ» 

 του ν. 4129/2013 (Α 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»  
 του ν. 4013/2011 (Α 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων»  
 του ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 

και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ» 

 του άρκρου 4 του πδ 118/07 (Α 150) για τθν υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε εφθμερίδεσ 
 του ν. 3548/2007 (Α 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» 
 του ν. 3469/2006 (Α 131) «Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 

διατάξεισ» 
 του ν. 3310/2005 (Α 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 

καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του ΕΣ 

 του πδ/τοσ 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν 
που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν 
προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα» 

 τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β 1673) 
ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005, όπωσ 
τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005 

 τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ. 1108437/2565 
/ΔΟΣ/2005 (Β 1590) «Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ» 

 του ν. 2859/2000 (Α 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» 
 του ν. 2690/1999 (Α 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 

και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15 
 του ν. 2121/1993 (Α 25) «Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 

Κζματα» 
 του πδ 28/2015 (Α 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 

και ςτοιχεία» 
 το πδ 80/2016 (Α 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 





 τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β 3400) «φκμιςθ των ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του ΚΘΜΔΘΣ» 

 τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ» 

 τθσ ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β 1924) «για τισ τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ» 

 του πδ 38/2017 (ΦΕΚ Α 63) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ΑΕΡΡ» 
 του πδ 39/2017 (ΦΕΚ Α 64) «Κανονιςμόσ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν» 
 τθσ ΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β 969) «για τθν απόδοςθ κράτθςθσ 0,06% υπζρ ΑΕΡΡ» 
 τθσ ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ Β 1781) «για το ΚΘΜΔΘΣ» 
 Το ν. 4310/2014 περί Ζρευνασ και το  πδ 93/95 (ΦΕΚ 57 Α/1995) Μδρυςθ Νομικοφ Ρροςϊπου 

Λδιωτικοφ Δικαίου με τθν επωνυμία «Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν Αλζξανδροσ 
Φλζμιγκ» 

 Τθν με αρικμό 184/29.06.2017 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζγκριςθσ διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ 

 Τον Οδθγό Εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ Horizon-2020 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
 Τθν υπϋαρικμ. ΑΑΤΣΠ31 Ανάλθψθ Υποχρζωςθσ με αρικμό ΑΔΑΜ 17REQ001785939 

 
ΑΡΘΡΟ 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 

Ο διαγωνιςμόσ διεξάγεται ςφμφωνα με τισ γενικζσ αρχζσ του δικαίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, 
ιδίωσ δε τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ υποχρεωτικισ δθμοςιότθτασ και τθσ διαφάνειασ των 
διαγωνιηομζνων, τθν αρχι τθσ απαγόρευςθσ των διακρίςεων λόγω ικαγζνειασ, τθσ αναλογικότθτασ 
και τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ πιςτοποιθτικϊν, διπλωμάτων κακϊσ και του δικαίου του 
ανταγωνιςμοφ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 
4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ   

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

Θ ςυμμετοχι ςτον προκθρυςςόμενο με τθν παροφςα διαγωνιςμό είναι ανοικτι, επί ίςοισ όροισ, ςε 
όςουσ πλθροφν τισ επαγγελματικζσ, χρθματοοικονομικζσ και τεχνικζσ προχποκζςεισ που 
προβλζπονται ςτθν παροφςα. 

Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ όρουσ, τισ 
προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ. 

Ρροςφορζσ που, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ 
εκτίμθςθσ ι περιζχουν όρουσ αντίκετουσ προσ τθν παροφςα ι/και αιρζςεισ, χαρακτθρίηονται ωσ 
απαράδεκτεσ και απορρίπτονται. 

Θ υποβολι μίασ μόνο προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ και τθν 
ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 - ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ 

Οι υποψιφιοι μποροφν να παραλαμβάνουν αντίγραφο των ςυμβατικϊν τευχϊν μζχρι και τθν 
29/08/2017, από τθν ζδρα του Ε.ΚΕ.Β.Ε. ΑΛ. ΦΛΕΜΛΓΚ (Φλζμιγκ 34, Βάρθ Αττικισ, Τ.Κ. 16672), 
Γραφείο Ρρομθκειϊν, υπεφκυνοσ κοσ Ρ. Σκουλοφδθσ, τθλ. 210-9656310 εςωτ: 226. Θ παραλαβι κα 





γίνεται είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο, είτε με ταχυμεταφορικι (courier) 
μετά από ςυμπλιρωςθ ςχετικοφ εντφπου τθσ υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ παραλαβισ των τευχϊν 
μζςω ταχυμεταφορικισ, θ ανακζτουςα αρχι δεν ζχει καμία απολφτωσ ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ και 
ςωςτι παράδοςι τουσ.  

Τα ςυμβατικά τεφχθ διατίκενται και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
(http://www.fleming.gr/) ςτθν καρτζλα «PROCUREMENT CALLS».  

Οι παραλιπτεσ των τευχϊν υποχρεοφνται να ελζγξουν άμεςα το παραλθφκζν αντίτυπο από άποψθ 
πλθρότθτασ, ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον ςυνολικό αρικμό ςελίδων. Εφόςον 
διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ, οφείλουν να το γνωρίςουν ζγγραφα ςτθν ανακζτουςα αρχι 
και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ του διαγωνιςμοφ με το 
αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτοφν εγγράφωσ από τθν ανακζτουςα αρχι ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο των ςυμβατικϊν τευχϊν μζχρι και τθν 22/08/2017.  
Ζγγραφθ απάντθςθ αποςτζλλεται ςε όλεσ μαηί τισ ερωτιςεισ που κα υποβλθκοφν, με φαξ ι με e-
mail, μζχρι και ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Κανζνασ 
υποψιφιοσ δεν επιτρζπεται ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ 
μζρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 - ΧΡΟΝΟ - ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα διενεργθκεί ςτθν ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ επί τθσ οδοφ 
Φλζμιγκ 34, 16672 Βάρθ, Αττικισ, τθν 30/08/2017, θμζρα Τετάρτθ ϊρα 11:00 π.μ. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, δθμοςιεφεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 
117 παρ. 2 και 66 ν 4412/2016, ιτοι καταχωρείται ςτο ΚΘΜΔΘΣ, και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Το Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν  Επιςτθμϊν Αλ. Φλζμιγκ προτίκεται να διενεργιςει Ρρόχειρο 
Συνοπτικό Διαγωνιςμό για τθν προμικεια εργαςτθριακϊν αναλωςίμων ςτο πλαίςιο του ζργου 
«Horizon 2020- ERC-2016-STG-716998- FastBio», που παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα βάςθ των 
προδιαγραφϊν που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Α. 

  

Α.ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ 

 

A/A ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΣΕΜΑΧΙΑ TIMH 

ΤΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

A.1 Φιαλίδιο ςυλλογισ αίματοσ για απομόνωςθ RNA από ολικό αίμα  ΤΕΜΑΧΛΟ 16 160,00 2.560,00 3.174,40 

A.2 Κιτ για απομόνωςθ RNA από ολικό αίμα ωσ και 3ml ΤΕΜΑΧΛΟ 16 280,00 4.480,00 5.555,20 

A.3 Φιαλίδιο ςυλλογισ κοπράνων ΤΕΜΑΧΛΟ 2400 0,19 456,00 565,44 

A.4 
Κιτ απομόνωςθσ DNA από κόπρανα 
 

ΤΕΜΑΧΛΟ 
16 200 3.200,00 3.968,00 

A.5 Κιτ απομόνωςθσ DNA από ολικό αίμα με ςτιλθ ΤΕΜΑΧΛΟ 4 550 2.200,00 2.728,00 

A.6 Κιτ απομόνωςθσ DNA από ολικό αίμα χωρίσ ςτιλθ ΤΕΜΑΧΛΟ 1 1045 1.045,00 1.295,80 





A.7 Αντιδραςτιριο για απομόνωςθ ανκρϊπινων λεμφοκυττάρων από περιφερικό αίμα ΤΕΜΑΧΛΟ 4 230 920.00 1.140,80 

A.8 Μικροςωλθνίςκοι φυγοκζντρθςθσ – χωρθτικότθτασ 1,5ml ΤΕΜΑΧΛΟ 2500 0,15 370,00 458,80 

A.9 Κρυοφιαλίδια 2ml ΤΕΜΑΧΛΟ 400 0,21 84,00 104,16 

A.10 Δοχείο  ςταδιακισ ψφξθσ ΤΕΜΑΧΛΟ 3 100,00 300,00 372,00 

A.11 FETAL BOVINE SERUM (FBS) ΤΕΜΑΧΛΟ 1 84,00 84,00 104,16 

A.12 DMSO (Dimethyl sulfoxide Hybri-Max) ΤΕΜΑΧΛΟ 1 150,00 150,00 186,00 

A.13 D-PBS 10x ΤΕΜΑΧΛΟ 3 27,00 81,00 100,44 

A.14 Απεςταγμζνο νερό ΤΕΜΑΧΛΟ 3 63,75 191,25 237,15 

A.15 φγχθ χωρθτικότθτασ 100-1000μl 

ΤΕΜΑΧΛΟ 

20 packs of 96 tips 4,40 88,00 105,12 

A.16 Διάλυμα απολφμανςθσ για τθν καταςτροφι των RNases (RNaseZap) ΤΕΜΑΧΛΟ 1 105,260 105,260 130,52 

A.17 Ραγοκφςτεσ gel ΤΕΜΑΧΛΟ 800 1,10 880,00 1.091,20 

A.18 Κουτιά αποκικευςθσ για -80oC ΤΕΜΑΧΛΟ 60 5,60 336,00 416,64 

A.19 Κουτιά αποκικευςθσ για -80oC 

ΤΕΜΑΧΛΟ 
20 5,60 112,00 138,88 

A.20 Κουτιά αποκικευςθσ για -80oC 

ΤΕΜΑΧΛΟ 
30 5,60 168,00 208,32 

A.21 Συγκολλθτικι ταινία τουαλζτασ αποκομιδισ περιττωμάτων 

ΤΕΜΑΧΛΟ 
1600 3,20 500,00 620,00 

Α.22 Κιτ ςυλλογισ κοπράνων 

ΤΕΜΑΧΛΟ 
800 6,70 5.360,00 6.646,4 

    
ΤΝΟΛΟ 22.750,51 29.347,43 

 
 
 
 
 
Β.ΕΙΔΙΚΑ ΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΣΟ 

 
 

 

θμειϊνεται ότι επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα ι το ςφνολο των ειδϊν τθσ 
Ομάδασ Α. Οι προςφορζσ κα κρίνονται ανά είδοσ. 

 

θμειϊνεται ότι επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για  το ςφνολο των ειδϊν τθσ Ομάδασ Β. 

 Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου αναφζρονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  A, το οποίο 
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.  

Α/Α ΕΙΔΟ 
 ΠΟΟΣΗΣΑ  

(ςε ΣΜΧ) 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ  24% 

Β.1 Σωλθνάρια αιμολθψίασ με αντιπθκτικό K2EDTA  2ml  800 64,00 € 79,36€ 

Β.2 Σωλθνάρια αιμολθψίασ με αντιπθκτικό K2EDTA  3ml  1600 128,00 € 158,72€ 

Β.3 Σωλθνάρια αιμολθψίασ με αντιπθκτικό K2EDTA  10ml 200 36,00 € 44,64€ 

Β.4 Σωλθνάρια αιμολθψίασ 4ml χωρίσ αντιπθκτικό 800 88,00€ 109,12€ 

Β.5 
Σωλθνάριο αιμολθψίασ με αντιπθκτικό λικίου τθσ θπαρίνθσ με μθχανικό διαχωριςμό πλάςματοσ 
3ml 

100 20,00€ 24,80€ 

  
ΤΝΟΛΟ 336,00€ 416,64 € 





 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεώνεται να παραδώςει το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Ο προχπολογιςμόσ τθσ δθμοπρατοφμενθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται κατά ανϊτατο όριο ςτο ποςό των 23.086,51€, 

πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ 24%, ο οποίοσ ανζρχεται ςτο ποςό των 5.540,76 € και βαρφνει τθν ανακζτουςα 

αρχι. Ιτοι, ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ανζρχεται ςε 28.627,27 €. 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

Θ προκθρυςςόμενθ ςφμβαςθ χρθματοδοτείται με το ποςό 23.086,51€ από πιςτϊςεισ που ζχουν 
διατεκεί για το ζργο  τθσ Ρράξθσ «Horizon 2020- ERC-2016-STG-716998- FastBio» με κωδικό MIS 
716998. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 12 - ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ (Άρκρο 20 του Ν. 4412/2016) 

∆ικαίωµα ςυµµετοχισ ςτο διαγωνιςµό ζχουν οι οικονοµικοί φορείσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο 
άρκρο 2, παρ.1. (11) του Ν. 4412/2016 ιτοι, κάκε φυςικό ι νοµικό πρόςωπο ι δθµόςιοσ φορζασ ι 
ζνωςθ αυτϊν των προςϊπων ι και φορζων, ςυµπεριλαµβανοµζνων των προςωρινϊν ςυµπράξεων 
επιχειριςεων, που προςφζρουν ςτθν αγορά τθν περιγραφόµενθ ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Α' & Γ'. 
Επιπλζον το δικαίωµα ςυµµετοχισ υποψθφίων κακορίηεται από τα οριηόµενα ςτο άρκρο 25 του Ν. 
4412/2016.  

Για τουσ υποψιφιουσ οικονοµικοφσ φορείσ υπό µορφι ενϊςεων ι προςωρινϊν ςυµπράξεων, δεν 
απαιτείται αυτοί να περιβλθκοφν ςυγκεκριµζνθ νοµικι µορφι, για τθν υποβολι προςφοράσ (άρκρο 
19 παρ. 2, Ν. 4412/2016).Εφόςον όµωσ θ ανάκεςθ τθσ ςφµβαςθσ γίνει ςε ζνωςθ ι ςφµπραξθ 
οικονοµικϊν φορζων, αυτι υποχρεοφται να περιβλθκεί ςυγκεκριµζνθ νοµικι µορφι, εφόςον θ 
λιψθ οριςµζνθσ νοµικισ µορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφµβαςθσ 
(άρκρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016). Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφµβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι 
εξακολουκεί µζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφµβαςθσ (άρκρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016). 

 
ΑΡΘΡΟ 13 - ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Αποκλείεται από τθ διαδικαςία όποιοσ οικονομικόσ φορζασ εμπίπτει ςτουσ ακόλουκουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ: 

1) εάν ζχει καταδικαςκεί με τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα των 
περιπτϊςεων α ζωσ ςτ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 Ν.4412/2016 

2) εάν δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του ςε ότι αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ), τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθ 
χϊρα εγκατάςταςισ του (εάν είναι διαφορετικι από τθν Ελλάδα).  

3) Θ εκπλιρωςθ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ αφορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ ςτθν 
επιχείρθςθ του προςφζροντοσ ςφμφωνα με το Ν.4387/2016 για τον ΕΦΚΑ. 

4) εάν ζχει εν γνϊςει του ακετιςει ςε προθγοφμενθ ςφμβαςθ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από 
διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ 

5) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 
τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ ι βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ του 





6) εάν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ 

7) εάν βρίςκεται ςε κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων θ οποία δεν μπορεί να κεραπευτεί με 
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μζτρα 

8) εάν ζχει ςυμμετάςχει ςτθν προετοιμαςία δθμοπράτθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και ζχει 
αποκτιςει εξ αυτοφ του λόγου ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα το οποίο δεν μπορεί να 
κεραπευτεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μζτρα 

9) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 
καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ 

10) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ ι ζχει αποκρφψει τισ ωσ άνω πλθροφορίεσ ι αδυνατεί να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτον παρόντα διαγωνιςμό 

11) εάν προςπακεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ι να παράςχει από αμζλεια παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ 
που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ αποκλειςμοφ, επιλογισ ι ανάκεςθσ 

12) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του 

13) εάν ζχει αποκλειςτεί με κοινι υπουργικι απόφαςθ από μελλοντικζσ και εν εξελίξει 
διαδικαςίεσ ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

      

 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (ΕΡΕ), προςωπικϊν εταιρειϊν (ΟΕ και ΕΕ) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (ΛΚΕ), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (ΑΕ), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
(εκτελεςτικά και μθ). 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Στισ ενϊςεισ προςϊπων, θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ αφορά όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ (φυςικά ι/και 
νομικά).  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείςει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε 
κατάςταςθ λόγου αποκλειςμοφ όταν ςυντρζχει επιτακτικόσ λόγοσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ (πχ λόγοσ 
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ) ι όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ 
δυςανάλογοσ (πχ μικρά μόνο ποςά δεν ζχουν καταβλθκεί).  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείςει ζναν οικονομικό φορζα που οφείλει φόρουσ ι 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ εάν ο φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του μζχρι τθν ανάκεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ ι υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείςει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ ζχει ποινικι 
καταδίκθ ι βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων 3 ζωσ 12, εάν αυτόσ αποδείξει ότι ζχει λάβει μζρα 
που επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 - ΕΛΑΧΙΣΕ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι προχποκζςεισ ςυµµετοχισ ςτο διαγωνιςµό περιγράφονται ςτο παρόν άρκρο και 
αποτυπϊνονται ςτο Συποποιθµζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ ∆ιλωςθσ (εφεξισ ΣΕΤ∆) *Παράρτθμα B.], το 
οποίο αποτελεί Υπεφκυνθ ∆ιλωςθ των οικονοµικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ των 





πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθµόςιεσ αρχζσ ι τρίτα µζρθ και παρζχει προκαταρκτικι απόδειξθ ότι 
ο οικονοµικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε µια από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 παρ. 1, 2 & 4 εδ. Α 
και κ του Ν. 4412/2016. 12.2 ΤΕΥ∆ ( Άρκρο 79 παρ. 4 του Ν4412/2016) Το ΤΕΥ∆ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφµβαςθσ ςυντάχκθκε ςφµφωνα µε τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 τθσ 
ΕΑΑ∆ΘΣΥ (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) και κα διατίκεται ςτουσ οικονοµικοφσ φορείσ δωρεάν, προαιρετικά, 
από τθν Υπθρεςία, εφόςον ηθτθκεί ςε δφο µορφι αρχείου DOC (ςε επεξεργάςιµθ µορφι), για τθ 
διευκόλυνςθ των οικονοµικϊν φορζων προκειµζνου να το ςυµπλθρϊςουν, να το υπογράψουν και 
να το υποβάλλουν ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ζντυπθ µορφι.12.3 Οι προχποκζςεισ ςυµµετοχισ, ζτςι 
όπωσ αποτυπϊνονται ςτο ΤΕΥ∆, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τµιµα τθσ παροφςασ (Ραράρτθµα 
∆) είναι οι εξισ: 
 
Α) Να µθν υπάρχει ςε βάροσ του οικονοµικοφ φορζα τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν 
από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 τουΝ.4412/2016, όπωσ αυτοί 
αποτυπϊνονται ςτο Μζροσ ΛΛΛ Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που ςχετίηονται µε ποινικζσ καταδίκεσ). 
Ο οικονοµικόσ  φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν δεν ζχει νόμιμθ άδεια λειτουργίασ και όταν το 
πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι µζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονοµικοφ  φορζα ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Οικονοµικόσ φορζασ, ςτο πρόςωπο του 
οποίου ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςµοφ τθσ παροφςασ περίπτωςθσ Α, µπορεί να προςκοµίηει ςτοιχεία 
προκειµζνου να αποδείξει ότι τα µζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, 
παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςµοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω 
οικονοµικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφµβαςθσ. Τα µζτρα που 
λαµβάνονται από τουσ οικονοµικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ µε τθ ςοβαρότθτα και τισ 
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιµατοσ ι του παραπτϊµατοσ. Αν τα µζτρα κρικοφν 
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονοµικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονοµικόσ 
φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, µε τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυµµετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφµβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν µπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςµοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. Κατά τα λοιπά εφαρµόηονται οι παρ. 
8 και 9 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. 
 
Β) Να µθν ζχει ακετιςει ο οικονοµικόσ φορζασ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, (τόςο τθσ κφριασ όςο και τθσ επικουρικισ αςφάλιςθσ), 
ςφµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, όπωσ 
αποτυπϊνονται ςτο Μζροσ III.Β. του ΤΕΥ∆. (Λόγοι που ςχετίηεται µε τθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ). 
 
∆εν αποκλείεται ο προςφζρων οικονοµικόσ φορζασ όταν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυµπεριλαµβανοµζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευµζνων τόκων ι των προςτίµων είτε 
υπαγόµενοσ ςε δεςµευτικό  διακανονιςµό για τθν καταβολι τουσ. 
 
Επίςθσ, δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ο αποκλειςµόσ, ςφµφωνα µε τθν παροφςα περίπτωςθ, 
κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν µόνο µικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονοµικόσ φορζασ ενθµερϊκθκε ςχετικά µε το ακριβζσ 
ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει µζτρα, 
ςφµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςµίασ υποβολισ προςφοράσ. 
 
Γ) Να µθν τελεί ο οικονοµικόσ φορζασ υπό πτϊχευςθ ι να µθν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο ι να µθν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυµβιβαςµοφ ι να µθν ζχει 
αναςτείλει τισ επιχειρθµατικζσ του δραςτθριότθτεσ ι να µθ βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόµοια διαδικαςία, προβλεπόµενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόµου. 
 
 Θ Υπθρεςία µπορεί να µθν αποκλείει ζναν οικονοµικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε µία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν 





λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφµβαςθ, λαµβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
και τα µζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθµατικισ του λειτουργίασ. 
 
∆) Να µθν ζχει ακετιςει ο οικονοµικόσ φορζασ τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτισ 
παρ. 2και 5 του άρκρου 18 του Ν.4412/2016, ςφµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα ςτθν παρ. 4 
περ. α του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 
 
Ε) Να µθν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, οποίο κζτει εν αµφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, ςφµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα ςτθν παρ. 4 περ. κ του άρκρου 73 του 
Ν.4412/2016. Ωσ ςοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοοφνται, ιδίωσ, οι λόγοι που αναφζρονται 
ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010. 
 
Τα ςχετικά ςτοιχεία των περιπτϊςεων Γ, ∆ & Ε αποτυπϊνονται ςτο Μζροσ ΛΛΛ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που 
ςχετίηονται µε αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυµφερόντων ι επαγγελµατικό παράπτωµα) ςτα 
αντίςτοιχα πεδία. 
 
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθµείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφµβαςθσ, θ 
Υπθρεςία αποκλείει ζναν οικονοµικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων 
ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε µία από τισ καταςτάςεισ των παραπάνω 
περιπτϊςεων Α, Β, Γ , ∆ &Ε. 
 
Θ Υπθρεςία µπορεί να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθµείο κατά τθ 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ διαγωνιςµοφ να υποβάλουν όλα ι οριςµζνα δικαιολογθτικά που 
αποδεικνφουν τισ παραπάνω προχποκζςεισ ςυµµετοχισ  Α, Β , Γ , ∆, Ε και ΣΤ και περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο άρκρο 17 τθσ παροφςασ «∆ΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ- ΑΡΟ∆ΕΛΚΤΛΚΑ ΜΕΣΑ», όταν 
αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
 
Σο ΣΕΤ∆ ςυµπλθρϊνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωςθ ωσ εξισ: 

- Το µζροσ Λ είναι ςυµπλθρωµζνο από τθν Υπθρεςία και όλα τα υπόλοιπα µζρθ (ΛΛ, ΛΛΛ και VI) 
ςυµπλθρϊνονται από τον οικονοµικό φορζα, κατά περίπτωςθ, και µόνο ςτα πεδία που ιδθ ζχουν 
επιλεγεί από τθν Υπθρεςία, όπωσ εµφαίνονται ςτο ςυνθµµζνο ΤΕΥ∆ του Ραραρτιµατοσ ∆ϋ τθσ 
παροφςασ. 

- Το µζροσ ΛΛ.∆ ςυµπλθρϊνεται ςτθν περίπτωςθ υπεργολαβικισ ανάκεςθσ (βλζπε άρκ. 12.6 τθσ 
παροφςασ). 

- Το µζροσ VI ςυµπλθρϊνεται ςε κάκε περίπτωςθ µε τθν θµεροµθνία, τον τόπο και τθν υπογραφι 
του κατά νόµο υπόχρεου/-ων, θ οποία δεν απαιτείται να φζρει κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
Επιςθµαίνεται ότι : 

 
Κάκε οικονοµικόσ φορζασ που ςυµµετζχει µόνοσ του, πρζπει να ςυµπλθρϊςει και να υποβάλει ζνα 
ΤΕΥ∆. 
 
Πταν ςυµµετζχουν  οικονοµικοί φορείσ υπό τθ µορφι ζνωςθσ, πρζπει να ςυµπλθρωκεί και να 
υποβλθκεί για κάκε φορζα –µζλοσ τθσ ζνωςθσ χωριςτό ΤΕΥ∆, ςτο οποίο παρατίκενται οι 
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφµφωνα µε τα µζρθ II ζωσ ΛV (βλζπε άρκ. 12.5 τθσ παροφςασ) 
Στθν περίπτωςθ που ο ςυµµετζχων  οικονοµικόσ φορζασ δθλϊςει πωσ κα ανακζςει υπό µορφι 
υπεργολαβίασ ποςοςτό τθσ ςφµβαςθσ που ξεπερνάει το 30% τθσ ςυνολικισ τθσ αξίασ, τότε 
υποβάλλεται µαηί µε το ΤΕΥ∆ του ςυµµετζχοντα οικονοµικοφ φορζα και χωριςτό ΤΕΥ∆ εκ µζρουσ 
του/των υπεργολάβου/ων (βλζπε άρκ. 12.6 τθσ παροφςασ) 
Στισ περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα άτοµα είναι µζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονοµικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό , τότε όλα τα παραπάνω πρόςωπα κα πρζπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥ∆. 
 
Ενϊςεισ οικονοµικϊν φορζων (Άρκρα 19 και 96 Ν.4412/2016) 
α) Οι ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να λαµβάνουν οριςµζνθ νοµικι µορφι προκειµζνου να υποβάλουν 
τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι το 





αποτζλεςµα του διαγωνιςµοφ, εφόςον θ λιψθ οριςµζνθσ  νοµικισ µορφισ είναι αναγκαία για τθν 
ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφµβαςθσ. 
β) Πταν ςυµµετζχουν ενϊςεισ, απαντοφν κετικά ςτο ςχετικό ερϊτθµα του Μζρουσ ΛΛ.Α 
*Τρόποσςυµµετοχισ+ και ςυµπλθρϊνουν τισ πλθροφορίεσ που ηθτοφνται ςτα επι µζρουσ ερωτιµατα 
α, β και γ. Επίςθσ, κα πρζπει να υποβλθκοφν χωριςτά ΤΕΥ∆ για κάκε φορζα – µζλοσ τθσ ζνωςθσ, ςτα 
οποία παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφµφωνα  µε τα µζρθ II ζωσ ΛV. 
γ) Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονοµικϊν φορζων, όλα τα µζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφµβαςθσ 
ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί µζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφµβαςθσ. 
 
 
  
ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ   

Οι οικονομικοί φορείσ που επικυμοφν να πάρουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό απαιτείται να αςκοφν 
επαγγελματικι  δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων υπθρεςιϊν , ιτοι 
να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο αρμόδιο Επιμελθτιριο τθσ ζδρασ τουσ. 
Εάν είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ (παράρτθμα ΧΛ 
του προςαρτιματοσ Α του Ν.4412/2016). 
Εάν είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλουσ του ΕΟΧ ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ ι 
ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν ΕΕ ςε κζματα ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  
 
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 
Οι οικονομικοί φορείσ που επικυμοφν να πάρουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό απαιτείται να διακζτουν 
μζςο όρο κφκλου εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων, πριν από τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ, 
οικονομικϊν χριςεων (ακροιςτικά) μεγαλφτερο από το 100% του προχπολογιςμοφ τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ (χωρίσ ΦΡΑ). 
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 
οικονομικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ όροσ του κφκλου εργαςιϊν για όςεσ οικονομικζσ χριςεισ 
δραςτθριοποιείται, πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το 100% του προχπολογιςμοφ τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ.  
Ωσ «προχπολογιςμόσ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ», για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου, 
νοείται θ αξία του τμιματοσ ι των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει 
προςφορά. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ, θ προχπόκεςθ αυτι μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ.  
Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι  
επάρκεια που διαςφαλίηει τθν υλοποίθςθ του ζργου  προςκομίηοντασ δθμοςιευμζνουσ 
ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν τελευταίων οικονομικϊν ετϊν. Σε περίπτωςθ 
ςυμμετζχοντοσ που δεν ζχει κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν, κατατίκεται 
υπεφκυνθ διλωςθ περί τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ του κατάςταςθσ. 
 
Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
Οι οικονομικοί φορείσ που επικυμοφν να πάρουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό απαιτείται   να ζχουν να 
ζχουν νόμιμθ άδεια λειτουργίασ ςε ιςχφ και να ζχουν προβεί ςε εμπρόκεςμθ και προςικουςα 
ολοκλιρωςθ τουλάχιςτον μίασ (1) ανάλογθσ προμικειασ εντόσ των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν (2014-
2016)θ οποία  α) να ζχει προχπολογιςμό που κατ’ ελάχιςτον ανζρχεται ςτο 50% του 
προχπολογιςμοφ του παρόντοσ ζργου (χωρίσ ΦΡΑ) και β)  να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των 
τελευταίων τριϊν (3) ετϊν (2014-2016). Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ νοείται θ θμερομθνία τθσ 
βεβαίωςθσ παραλαβισ του ζργου.  
Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν τεχνικι και επαγγελματικι επάρκεια 
προςκομίηοντασ α) πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δραςτθριότθτα, τισ τεχνικζσ υποδομζσ και τθν 
οργάνωςθ τουσ  τθ δυνατότθτα παροχισ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν και τα μζςα ποιοτικοφ ελζγχου, 
β) κατάλογο με τθν προτεινόμενθ ςτελζχωςθ και γ) ςυνοπτικι περιγραφι παρόμοιων ζργων που 
ζχουν υλοποιιςει. 
 





 
 
 
 
Πρότυπα διαχείριςθσ ποιότθτασ 
Οι οικονομικοί φορείσ που επικυμοφν να πάρουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό απαιτείται να περιγράψουν 
τα μζτρα ι/και τισ τυχόν επαγγελματικζσ πιςτοποιιςεισ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που ζχουν λάβει.  
Απαιτείται τουλάχιςτον ΛSO 9001 ι αντίςτοιχο ιςχφον, από φορζα πιςτοποίθςθσ διαπιςτευμζνο για 
το ςκοπό αυτό. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ (Άρκρο 80 Ν.4412/2016) 

Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (αποδεικτικά μζςα) που καλείται να υποβάλει ο προςωρινόσ 

ανάδοχοσ ςτθν προκεςμία τθσ παροφςασ είναι τα εξισ: 

Α) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ ΛΛΛ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ 

καταδίκεσ), απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο εγγράφου που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 

προχποκζςεισ. Το παρόν δικαιολογθτικό εκδίδεται για κακζνα από τα πρόςωπα που υπογράφουν το 

ΤΕΥΔ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12.3 Α τθσ παροφςασ. 

Β) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ ΛΛΛ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ): 

Λ) για τθν καταβολι φόρων, αποδεικτικά ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το ελλθνικό δθμόςιο. 

ΛΛ) για τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τθν 

αρμόδια, κατά περίπτωςθ, αρχι του ελλθνικοφ κράτουσ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι 

υποχρεϊςεισ του φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία (κα αφορά τθν κφρια και τθν επικουρικι αςφάλιςθ). 

Τα παρόντα δικαιολογθτικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα – προςωρινό ανάδοχο και ςτθν 

περίπτωςθ που είναι ζνωςθ για κάκε φορζα – μζλοσ τθσ. Σε περίπτωςθ υπεργολαβίασ, 

υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 

Γ) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο Μζροσ ΛΛΛ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα ι 

επαγγελματικό παράπτωμα): 

Λ) για τισ καταςτάςεισ τθσ περίπτωςθσ Γ του άρκρου 13 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 

αρμόδια, κατά περίπτωςθ αρχι. Εάν δεν εκδίδεται τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου 

το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν 

περίπτωςθ Γ του άρκρου13, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 

βεβαίωςθ ι ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 

αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 

ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται τθσ περίπτωςθσ Γ του άρκρου 

13. 

ΛΛ) Για τθν περίπτωςθ Δ του άρκρου 13, ιτοι για τθ μθ ακζτθςθ των ιςχυουςϊν υποχρεϊςεων που 

προβλζπονται ςτισ παρ 2 και 5 του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεφκυνθ διλωςθ του 

προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 





ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ ότι δεν 

ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτο μζροσ λόγοι αποκλειςμοφ.  

Δ. Nόμιμθ άδεια λειτουργίασ ςε ιςχφ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 17 - ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ αποςτζλλονται – υποβάλλονται ςτθν υπθρεςία (Δ/νςθ Ρρομθκειϊν - Τμιμα 
Γραμματείασ) με οποιονδιποτε τρόπο. Ραραλαμβάνονται με απόδειξθ και πρζπει να περιζλκουν ςε 
αυτιν μζχρι τθν 29/08/2017 και ϊρα 15:00 μ.μ. με ευκφνθ του προςφζροντοσ. Θ υπθρεςία δεν 
αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν άφιξθ των προςφορϊν, από οποιαδιποτε 
αιτία. 

Ρροςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία, είτε δεν ζφκαςαν ζγκαιρα 
ςτθν υπθρεςία, επιςτρζφονται ςτουσ προςφζροντεσ χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν υπθρεςία πριν από τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τουσ, 
παραδίδονται ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν και κρατοφνται μζχρι τθν θμερομθνία αποςφράγιςθσ.  

Σθμειϊνεται ότι οι προςφορζσ πρζπει να είναι αναλυτικζσ ανά κατθγορία είδουσ και ότι επιτρζπεται 
θ υποβολι προςφοράσ το ςφνολο των ειδϊν του διαγωνιςμοφ. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 - ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Κάκε προςφορά υποβάλλεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο 

ςφμφωνα με το άρκρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ: 

Α. Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με ΚΕΦΑΛΑΛΑ ΓΑΜΜΑΤΑ 

Β. Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

Γ. Ο αρικμόσ τθσ Διακιρυξθσ 

Δ. Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ & 

Ε. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα (οικονομικοφ φορζα). 

Θ ζνδειξθ «ΡΟΣΟΧΘ! Θ προςφορά να μθν αποςφραγιςτεί» 

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο που κα εμπεριζχει τουσ 

υποφακζλουσ που αναφζρονται ακολοφκωσ, κατά τθν διαδικαςία του άρκρου 92 παρ. 2 του 

Ν.4412/2016 και ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ: 

Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται για το ςφνολο των προκθρυγμζνων υπθρεςιϊν για όλα τα ΚΥ 

ςυνολικά. Σθμειϊνεται ότι ο μειοδότθσ κα είναι ζνασ για όλα τα ΚΥ. Σε κάκε περίπτωςθ είναι 

υποχρεωτικι θ ανάλυςθ τθσ προςφοράσ ανά Κ.Υ. 

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα εμπεριζχει τουσ ακόλουκουσ υποφακζλουσ: 

α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ», (βλζπε 

παρ.14.2.Α τθσ παροφςασ) 





β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», (βλζπε παρ. 14.2.Β τθσ 

παροφςασ). Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ 

φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ. 

γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», (βλζπε παρ. 14.2.Γ 

τθσ παροφςασ). 

Πλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΛ κα πρζπει να αναγράφουν ευκρινϊσ τθν ονομαςία του περιεχομζνου 

τουσ (π.χ. «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ», «ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ») 

και τθν πλιρθ «ΕΡΩΝΥΜΛΑ» του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα. 

 Περιεχόμενο επί μζρουσ φακζλων 

 α. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ (Άρκρο 93 Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» περιζχει ςε δφο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), επί 

ποινι αποκλειςμοφ τα εξισ : 

1. το ΤΕΥΔ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκρ. 14 τθσ 

παροφςασ και όςα αναφζρονται ςτο άρκρο αυτό 

2. τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο άρκρο 15 προσ απόδειξθ τθσ οικονομικισ τουσ επάρκειασ 

β. Σεχνικι προςφορά (άρκρο 92 και 94 – παρ. 4 του Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελοσ «Τεχνικι προςφορά» περιζχει ςε δφο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), επί ποινι 

αποκλειςμοφ τα εξισ : 

1. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) του προςφζροντοσ, ςτθν 

οποία: 

i) δθλϊνει τθν πλιρθ αποδοχι και ςυμμόρφωςθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ 

όρουσ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ όπωσ αυτά ορίηονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ τθσ παροφςασ. 

ii) δθλϊνει ότι διακζτει όλα τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά τα οποία ιδίωσ τεκμθριϊνουν τθν 

επαγγελματικι, τεχνικι και οικονομικι επάρκεια του προςφζροντα οικονομικοφ φορζα, και 

αποδεικνφουν τθν δυνατότθτα του να ανταποκρικεί πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ υπθρεςίασ,  και όςα 

ζγγραφα αναφζρονται ςτουσ όρουσ και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Σε περίπτωςθ που τα 

τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον 

κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν 

ζνδειξθ «Ραράρτθμα Ρροςφοράσ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

iii Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλλουν ςτο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», τα εξισ δικαιολογθτικά, όπωσ 

αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω: 

Α. Δικαιολογθτικά ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ΕΝ ISO ISO:9001 ι αντίςτοιχο ιςχφον, 

από φορζα πιςτοποίθςθσ διαπιςτευμζνο για το ςκοπό αυτό ι αντίςτοιχο ιςοδφναμο (φωτοτυπία). 

Β. Τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο άρκρο 15 προσ απόδειξθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

επάρκειασ και όςα προκφπτουν από τουσ ειδικοφσ όρουσ ι τθν τεχνικι περιγραφι και τισ 

προδιαγραφζσ των υπθρεςιϊν που ηθτοφνται (ενδεικτικά κτιριακϊν και λοιπϊν υποδομϊν και 

ςυναφοφσ ειδικοφ εξοπλιςμοφ, οργανωτικι δομι και ςτελζχωςθ,   PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια 





και άλλα ζντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο κλπ).  Τα ανωτζρω υποβάλλονται κατά 

προτεραιότθτα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Δευτερευόντωσ, υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ τουσ ςτθν 

Αγγλικι γλϊςςα χωρίσ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με τθν επιφφλαξθ ότι αν ηθτθκεί από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, οι ςυμμετζχοντεσ, επί ποινι απορρίψεωσ, ζχουν τθν υποχρζωςθ εντόσ ταχκείςασ 

προκεςμίασ, να προςκομίςουν επιςιμωσ μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα τα παραπάνω 

τεχνικά φυλλάδια, PROSPECTUS, ζντυπα, κλπ. 

iv) οποιοδιποτε άλλο πιςτοποιθτικό ι ζγγραφο ηθτείτε ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ 

Ραράρτθμα Α’. 

Οικονομικι προςφορά (άρκρο 95 Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» περιζχει ςε δφο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), επί 

ποινι αποκλειςμοφ, τθν οικονομικι προςφορά του ςυμμετζχοντοσ: ςφμφωνα με το ζντυπο τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ Γϋ τθσ διακιρυξθσ. 

Στο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ οφείλει κάκε διαγωνιηόμενοσ και ςτθν περίπτωςθ νομικοφ 

προςϊπου ι ζνωςθσ προςϊπων ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του να κατακζςει τθν αντίςτοιχθ ςελίδα 

καταχϊρθςθσ με τθν τιμι τθσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ του παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ ΕΡΥ 

(εφόςον υπάρχει) τθσ τελευταίασ καταχϊρθςθσ πριν το διαγωνιςμό ι αλλιϊσ να υποβάλει υπεφκυνθ 

διλωςθ ότι δεν υπάρχει θ υπθρεςία καταχωρθμζνθ ςτο παρατθρθτιριο τιμϊν τθ ςυγκεκριμζνθ 

θμερομθνία τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ (με ποινι απόρριψθσ). 

Κριτιριο για τθν επιλογι του αναδόχου κα είναι αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι 

άποψθ προςφοράσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςχζςθ βζλτιςτθσ ποιότθτασ παρεχομζνων υπθρεςιϊν και 

τιμισ βάςει των ςυνεκτιμοφμενων κριτθρίων του άρκρου 25. 

Θ τιμι προςφοράσ δεν υπόκειται ςε καμία αναπροςαρμογι ι ανακεϊρθςθ, για οποιονδιποτε λόγο 

ι αιτία, κα ιςχφει δε και κα δεςμεφει τον Ανάδοχο μζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν 

προςφερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία μθ ςυμπ/νου του ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ 

τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊν και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. 

ΑΡΘΡΟ 19 - ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ επί 120 θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του ανωτζρω 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθν λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο ίςο με άλλεσ 120 θμζρεσ. Θ παράταςθ 
αυτι είναι υποχρεωτικι για τουσ προςφζροντεσ. Μετά όμωσ τθ λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου 
ορίου παράταςθσ, το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ ματαιϊνεται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι 
κρίνει, κατά περίπτωςθ και αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο 
ςυμφζρον. Στθν δεφτερθ περίπτωςθ θ υπθρεςία απευκφνει ςχετικό αίτθμα προσ τουσ 
προςφζροντεσ, πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ. Οι 
προςφζροντεσ οφείλουν να απαντιςουν μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ το αργότερο και, ςε περίπτωςθ 
που αποδζχονται τθν αιτοφμενθ παράταςθ, να ανανεϊςουν και τισ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ τουσ, αν 
αυτζσ δεν ιςχφουν και για τυχόν παρατάςεισ. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, θ διαδικαςία του 
διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται μόνο με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. 

Σε περίπτωςθ που θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ανακοινωκεί μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ πρϊτθσ υποχρεωτικισ παράταςθσ, θ κατακφρωςθ 
δεςμεφει τον υποψιφιο ανάδοχο μόνον εφόςον αυτόσ τθν αποδεχτεί. Στθν περίπτωςθ ωςτόςο αυτι 
ο προςφζρων δεν δικαιοφται να υποβάλλει νζα οικονομικι προςφορά. 





Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ μετά τθν κατάκεςι 
τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο προςφζρων (α) κθρφςςεται ζκπτωτοσ 
και χάνει κάκε δικαίωμα για κατακφρωςθ, και (β) καταπίπτει εισ βάροσ του θ εγγυθτικι του επιςτολι 
ςυμμετοχισ χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια. 
 
ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ 

Στον διαγωνιςμό δε γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ, οφτε αντιπροςφορζσ. 

Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 21 - ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΝΟΜΙΜΑ 

Οι τιμζσ, για το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίνονται ςε ευρϊ. Τα τιμολόγια 
κα εκφράηονται ςε ευρϊ και θ αμοιβι του αναδόχου κα γίνεται ςε ευρϊ. Ρροςφορά που δεν δίνει 
τιμι ςε ευρϊ ι δίνει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ των τιμϊν απορρίπτεται επίςθσ ωσ απαράδεκτθ.  

Οι τιμζσ ςε ευρϊ αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ  του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ςτθν παροχι 
όλων των προβλεπόμενων υπθρεςιϊν .Οι δαςμοί, φόροι, λοιπζσ δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ κλπ, 
εκτόσ ΦΡΑ, βαρφνουν τον Ανάδοχο.  

Οι τιμζσ δίνονται χωρίσ ΦΡΑ. Ο ΦΡΑ αναγράφεται χωριςτά, ςε ιδιαίτερθ ςτιλθ, ωσ ποςοςτό επί τοισ 
%. Σε περίπτωςθ αναγραφισ εςφαλμζνου ΦΡΑ, αυτόσ διορκϊνεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 
 
ΑΡΘΡΟ 22 - ΓΛΩΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΕΠΙΚΤΡΩΗ - ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Επίςθμθ γλϊςςα του διαγωνιςμοφ ορίηεται θ Ελλθνικι. Πλα τα ςχετικά ζγγραφα, προςφορζσ, 
δικαιολογθτικά κλπ υποβάλλονται υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Τα αλλοδαπά ζγγραφα 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτα Ελλθνικά. Θ επικφρωςθ τθσ μετάφραςθσ γίνεται 
από δικθγόρο, ςυμβολαιογράφο (με τθν αντίςτοιχθ επικφρωςθ των ςυλλόγων τουσ) ι από τθν 
μεταφραςτικι υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν. Κατ’ εξαίρεςθ, τεχνικοί όροι είναι δυνατό να 
αναφζρονται και ςτθν Αγγλικι ι μόνο ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, εφόςον δεν μποροφν να αποδοκοφν 
ςτθν Ελλθνικι.   

Κατ’ εξαίρεςθ, τεχνικά φυλλάδια δφναται να υποβλθκοφν ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ μετάφραςθ 
ςτθν Ελλθνικι, πλθν όμωσ τυχόν ςυντομογραφίεσ για τθ διλωςθ τεχνικϊν ι άλλων εννοιϊν 
ςυνοδεφονται από πίνακα με τθν επεξιγθςι τουσ ςτα Ελλθνικά. Σε κάκε περίπτωςθ θ ανακζτουςα 
αρχι ζχει τθν διακριτικι ευχζρεια να ηθτιςει τθν μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι οποιουδιποτε τεχνικοφ 
ςτοιχείου από τα άνω, εντόσ οριςμζνου διαςτιματοσ, με μζριμνα και δαπάνεσ του προςφζροντοσ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 23 - ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
(βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ υπθρεςιϊν-τιμισ). Τα επιμζρουσ κριτιρια ανάκεςθσ που ςυνκζτουν τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κατατάςςονται ςε δφο ομάδεσ: Ομάδα Αϋ: 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Ροιότθτα – Απόδοςθ και Ομάδα Βϋ: Τεχνικι Αξιοπιςτία και  Υποςτιριξθ .  

Θ Ομάδα Αϋ ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 80% και   κριτιριο αξιολόγθςθσ τθν ςυμφωνία του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ. Το επιμζρουσ αυτό 
κριτιριο τεχνικισ αξιολόγθςθσ ζχει κατά ςυνζπεια ςυντελεςτι βαρφτθτασ 80%.  

Θ Ομάδα Βϋ ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20% και επιμζρουσ κριτιρια αξιολόγθςθσ τθν Ροιότθτα 
εξυπθρζτθςθσ, όπωσ εξειδικεφεται κατωτζρω ςτο Άρκρο 25.  

 





ΑΡΘΡΟ 24 - ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν που ζχουν ζγκαιρα υποβλθκεί ι αποςταλεί και παραλθφκεί, 
γίνεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
αποςφράγιςθσ τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο Άρκρο 6 τθσ παροφςασ.  

Θ αποςφράγιςθ κάκε προςφοράσ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:  

 

Α. Αποςφράγιςθ κυρίωσ φακζλου 

Καταχωροφνται οι προςφζροντεσ και αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ. Ελζγχεται θ 
ορκότθτα και πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ςυντάςςεται ςχετικό πρακτικό. Εάν 
κατά τθν διαδικαςία ελζγχου προκφψει ανάγκθ απόρριψθσ προςφορϊν, θ Επιτροπι τεκμθριϊνει 
τουσ λόγουσ απόρριψθσ ςτο πρακτικό τθσ. Το πρακτικό αυτό αποςτζλλεται μαηί με τισ 
απορριφκείςεσ προςφορζσ ςτον Ρρόεδρο και Επιςτθμονικό Διευκυντι για τθν ζκδοςθ ςχετικϊν 
αποφάςεων. Θ απόφαςθ κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ με φαξ, ϊςτε να αςκιςουν νομίμωσ και 
εμπροκζςμωσ τισ προβλεπόμενεσ ενςτάςεισ–προςφυγζσ. Οι φάκελοι τεχνικϊν προςφορϊν για όςεσ 
προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ ςτο ςτάδιο αυτό δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται 
ςτουσ προςφζροντεσ μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ενςτάςεων-προςφυγϊν ι τθν 
διλωςθ παραίτθςθσ των διαγωνιηομζνων από τθν άςκθςθ ανάλογων μζςων.  

Β. Αποςφράγιςθ τεχνικϊν προςφορϊν 

Ο πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ενθμερϊνει με ανακοίνωςι του τουσ προςφζροντεσ των οποίων οι 
προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά το ςτάδιο ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 
(ενδεχομζνωσ μετά τθν επιτυχι άςκθςθ ενςτάςεων) για τθν θμερομθνία, ϊρα και τόπο, όπου κα 
πραγματοποιθκεί θ αποςφράγιςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, θ οποία μπορεί να λάβει χϊρα αμζςωσ 
μετά τθν αποςφράγιςθ του κυρίωσ φακζλου. 

Αποςφραγίηονται οι φάκελοι τεχνικϊν προςφορϊν και τα ςτοιχεία τουσ, εκτόσ από τα prospectus, 
μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι κατά φφλλο. Ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ δεν αποςφραγίηεται, αλλά μονογράφεται από τθν Επιτροπι και κρατείται για περαιτζρω 
αξιολόγθςθ. Στθν ίδια ι περαιτζρω ςυνεδρίαςθ θ Επιτροπι ελζγχει το περιεχόμενο των τεχνικϊν 
προςφορϊν και προχωρεί ςτθν βακμολόγθςθ των τεχνικϊν όρων των αποδεκτϊν προςφορϊν, 
ςφμφωνα με τα κριτιρια αξιολόγθςθσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα. Εάν κατά τθ διαδικαςία 
ελζγχου προκφψει ανάγκθ απόρριψθσ προςφορϊν, θ Επιτροπι τεκμθριϊνει τουσ λόγουσ απόρριψθσ 
ςτο πρακτικό τθσ. Το πρακτικό αυτό αποςτζλλεται μαηί με τισ απορριφκείςεσ προςφορζσ ςτον 
Ρρόεδρο και Επιςτθμονικό Διευκυντι για τθν ζκδοςθ ςχετικϊν αποφάςεων. Θ απόφαςθ 
κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ με φαξ, ϊςτε να αςκιςουν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ τισ 
προβλεπόμενεσ ενςτάςεισ–προςφυγζσ. Οι φάκελοι οικονομικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ 
δεν κρίκθκαν τεχνικά αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται ςτουσ προςφζροντεσ, 
μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ενςτάςεων-προςφυγϊν ι τθν διλωςθ παραίτθςθσ των 
διαγωνιηομζνων από τθν άςκθςθ ανάλογων μζςων. 
 
ΑΡΘΡΟ 25 - ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον εντόσ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ 
προμθκευτι, θ προςφορά του οποίου κρίνεται ωσ θ πλζον ςυμφζρουςα από τεχνικι και οικονομικι 
άποψθ. Τα επιμζρουσ κριτιρια αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν παρουςιάηονται ςτον 
ακόλουκο πίνακα 

 

 

 

 

 





Ομάδα Αϋ: Σεχνικζσ προδιαγραφζσ – Συντελεςτισ 80% 

Συμφωνία τθσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ  με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 80% 

Ομάδα Βϋ: Ποιότθτα –Απόδοςθ Συντελεςτισ 20% 

Β1. Ροιότθτα εξυπθρζτθςθσ  

 
Β2. Χρόνοσ και Προι Ραράδοςθσ 

 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 

Τα επιμζρουσ κριτιρια αξιολόγθςθσ και των δφο ομάδων βακμολογοφνται αυτόνομα με βάςθ τουσ 
100 βακμοφσ. 

Σε περίπτωςθ που υπάρχει απόλυτθ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ θ 
τεχνικι προςφορά γίνεται αποδεκτι και βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ. 

Σε περίπτωςθ που υπάρχει υπερκάλυψθ των απαιτοφμενων από τθν διακιρυξθ τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν, θ τεχνικι προςφορά γίνεται αποδεκτι και βακμολογείται αυτόνομα μζχρι 120 
βακμοφσ. 

Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςυμφωνία με τισ απαιτοφμενεσ από τθν διακιρυξθ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, θ τεχνικι προςφορά απορρίπτεται. 

Πςεσ προςφορζσ ςυγκεντρϊνουν τεχνικι βακμολογία μικρότερθ του 60% τθσ ανϊτατθσ βακμολογίασ 
που ζλαβε θ αξιολογθκείςα ωσ καλφτερθ τεχνικά προςφορά, αποκλείονται από τθν περαιτζρω 
αξιολόγθςθ. 
 
ΑΡΘΡΟ 26 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Ο πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ενθμερϊνει με ανακοίνωςι του τουσ προςφζροντεσ των οποίων οι 
προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά το ςτάδιο ελζγχου των τεχνικϊν προςφορϊν (ενδεχομζνωσ 
μετά τθν επιτυχι άςκθςθ ενςτάςεων) για τθν θμερομθνία, ϊρα και τόπο, όπου κα πραγματοποιθκεί 
θ αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν.  

Αποςφραγίηονται οι φάκελοι οικονομικϊν προςφορϊν και τα ςτοιχεία τουσ μονογράφονται και 
ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι κατά φφλλο. Ελζγχεται αρχικά θ ορκότθτα και θ πλθρότθτα τουσ. Εν 
ςυνεχεία, θ Επιτροπι κατατάςςει τισ προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα. Επικρατζςτερθ είναι θ 
προςφορά με το μικρότερθ τιμι. Στθ βάςθ αυτοφ του λόγου θ Επιτροπι ειςθγείται τον προςωρινό 
ανάδοχο, ςυντάςςοντασ ςχετικό πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται όςοι υπζβαλαν προςφορζσ, τα 
υποβλθκζντα δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου.  

Εάν κατά τθν διαδικαςία ελζγχου προκφψει ανάγκθ απόρριψθσ προςφορϊν, θ Επιτροπι τεκμθριϊνει 
τουσ λόγουσ απόρριψθσ ςτο πρακτικό τθσ.  

Το πρακτικό αποςτζλλεται μαηί με τισ απορριφκείςεσ προςφορζσ ςτον   Διευκυντι για τθν ζκδοςθ 
ςχετικϊν αποφάςεων. Θ απόφαςθ κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ με φαξ, ϊςτε να αςκιςουν 
νομίμωσ και εμπροκζςμωσ τισ προβλεπόμενεσ ενςτάςεισ–προςφυγζσ.  
 
ΑΡΘΡΟ 27 - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ και απαράβατοι. Οι προςφορζσ που 
παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
που τθν ςυνοδεφουν απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται επίςθσ 
προςφορζσ που είναι αόριςτεσ, ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ, υπό αίρεςθ ι παρουςιάηουν ανεπιτυχι ι 
ελλιπι αποτελζςματα ςε ενδεχόμενεσ δοκιμζσ επίδοςθσ και επίδειξθσ. Θ απόρριψθ τθσ προςφοράσ 





γίνεται από το αποφαςίηον όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από ειςιγθςθ τθσ επιτροπισ 
διαγωνιςμοφ. 
 
ΑΡΘΡΟ 28- ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Εφόςον παραςτεί ανάγκθ, θ Επιτροπι μπορεί να καλζςει τουσ προςφζροντεσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα υποβλθκζντα ςτοιχεία, δικαιολογθτικά ι κείμενα προςφορϊν, ςε όλθ τθν διάρκεια 
τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να 
προςκομίςουν εγγράφωσ τα ςτοιχεία που θ Επιτροπι απαιτεί, μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα 
που ορίηει κατά περίπτωςθ το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερο των πζντε εργαςίμων θμερϊν 
από τθν λιψθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ. Από τισ διευκρινίςεισ που προςκομίηονται ςφμφωνα με τα 
παραπάνω λαμβάνονται υπόψθ μόνον εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία 
ηθτικθκαν. Σε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ των διευκρινίςεων, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
 
ΑΡΘΡΟ 29 - ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ - ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ), εντόσ είκοςι 
(20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ με βεβαίωςθ 
παραλαβισ ι με φαξ, ι θλεκτρονικά ςε μορφι pdf οφείλει να υποβάλλει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, 
ςτον πρόεδρο τθσ Επιτροπισ, τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά του Άρκρου 15 του παρόντοσ, ιτοι τα 
αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
λοιπϊν κριτθρίων.  

Ο πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ενθμερϊνει με ανακοίνωςι του τουσ προςφζροντεσ των οποίων οι 
οικονομικζσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ (ενδεχομζνωσ μετά τθν επιτυχι άςκθςθ ενςτάςεων) για 
τθν θμερομθνία, ϊρα και τόπο, όπου κα πραγματοποιθκεί θ αποςφράγιςθ του φακζλου των 
δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου. Πςοι δικαιοφνται να παρευρίςκονται, λαμβάνουν 
γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Θ Επιτροπι ελζγχει το περιεχόμενο των δικαιολογθτικϊν, προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν 
ικανοποιοφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και καταχωρεί ςε ςχετικό πρακτικό είτε τθν απόφαςι τθσ 
περί τθσ ανακιρυξθσ του προςωρινοφ ωσ οριςτικοφ αναδόχου, είτε τθσ απόρριψισ του, αναλφοντασ 
και τουσ ακριβείσ λόγουσ απόρριψθσ.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου, διαβιβάηει ςτθν υπθρεςία το/α πρακτικό/ά τθσ, για τθν ζκδοςθ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ με φαξ, 
ϊςτε να αςκιςουν τυχόν τισ προβλεπόμενεσ ενςτάςεισ – προςφυγζσ. Θ ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ 
ςτον ανάδοχο δεν ςυνοδεφεται με πρόςκλθςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ και δεν οδθγεί ςτθν ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα δικαιολογθτικά ι 
αυτά αποδειχκοφν ανεπαρκι, θ Επιτροπι ειςθγείται τθν κλιςθ για προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν με 
ςκοπό τθν κατακφρωςθ του επόμενου κατά ςειρά κατάταξθσ προςφζροντα.  

Μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ τυχόν ενςτάςεων ι προςφυγϊν ι τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ εκδίκαςθσ αυτϊν, θ ανακζτουςα αρχι καλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 36 τθσ παροφςασ. 
 
ΑΡΘΡΟ 30 - ΕΝΣΑΕΙ - ΠΡΟΦΤΓΕ 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί 
ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ του Ν. 4412/2016 και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία 
από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, ζχει δικαίωμα να αςκιςει ζνςταςθ κατά τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 127 του Ν. 4412/16. Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία κάτω 
των εξιντα χιλιάδων ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ, ςε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά τθ πράξθσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ 
πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 





αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 221 του Ν. 4412/16 , αιτιολογθμζνα, κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο 
άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, 
με τθ κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το 1% επί 
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο επιςυνάπτεται ςε μορφι pdf. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δθμόςιο ζςοδο, και επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει 
δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 
  
Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται μετά 
τθν 31

θ
 Μαρτίου 2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΛV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 

4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 31 - ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Πςοι δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, και 
ειδικότερα ςε κάκε επιμζρουσ ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτον 
διαγωνιςμό, των εγγράφων που κατατίκενται και των τιμϊν που προςφζρκθκαν. Θ πρόςβαςθ είναι 
δυνατι μόνο κατά τθ δθμόςια ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ ςε κάκε επιμζρουσ ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 
αποςφράγιςθσ και όχι ςε άλλθ χρονικι ςτιγμι. Δεν επιτρζπεται πρόςβαςθ ςε ζγγραφα προςφορϊν 
τα οποία οι υποψιφιοι ζχουν δικαιολογθμζνα χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικά. 
 
ΑΡΘΡΟ 32 - ΜΑΣΑΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Θ ανακζτουςα αρχι, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ, 
διατθρεί το δικαίωμα να αποφαςίςει: 

α. Τθ ματαίωςθ εν όλω ι εν μζρει του διαγωνιςμοφ ι/και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ των 
όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

β. Τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ όταν 
ςυντρζχει λόγοσ επείγοντοσ που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα τθσ υπθρεςίασ 

γ. Τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ ςε περίπτωςθ που ουδείσ προςφζρων δεν προςκομίςει ι 
προςκομίςει ανεπαρκϊσ τα δικαιολογθτικά ποιοτικισ επάρκειασ του Άρκρου 15 τθσ παροφςασ 

δ. αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να 
αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο 
που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 

ε. Τθν οριςτικι ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ ςε περίπτωςθ που  

- ςυντρζχουν άλλοι λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ που επιβάλλουν τθν ματαίωςθ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σϋ 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ 

 
ΑΡΘΡΟ 33- ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ  

Ο ανάδοχοσ καλείται να προςζλκει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν ςχετικι ειδοποίθςθ για τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Υποχρεοφται δε να προςκομίςει: 

- τθν προβλεπόμενθ ςτο Άρκρο 34 τθσ παροφςασ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

- ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςϊπου που κα υπογράψει τθ ςφμβαςθ, ςε περίπτωςθ που ο 
ανάδοχοσ είναι εταιρεία ι ζνωςθ προςϊπων ι ςυνεταιριςμόσ 

Θ ςφμβαςθ καταρτίηεται ςτθ βάςθ του ςχεδίου που αποτελεί μζροσ των τευχϊν του διαγωνιςμοφ, 
αφοφ ςυμπλθρωκεί με τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του αναδόχου. Δεν χωρεί διαπραγμάτευςθ ςτο 





κείμενο τθσ ςφμβαςθσ που επιςυνάφκθκε ςτθ διακιρυξθ, οφτε με οποιονδιποτε τρόπο 
τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του αναδόχου. Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει 
κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο αυτι ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά και απόφαςθ κατακφρωςθσ, πλθν 
τθσ διακιρυξθσ, εκτόσ καταδιλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. 

Εάν θ κατακφρωςθ γίνεται ςε αλλοδαπό προμθκευτι, θ ςχετικι πρόςκλθςθ απευκφνεται ςτον 
εκπρόςωπό του ςτθν Ελλάδα, εάν υπάρχει. Σε αντίκετθ περίπτωςθ αποςτζλλεται φαξ ςτον 
αλλοδαπό προμθκευτι. Στθν περίπτωςθ που θ πλθρωμι ςτον προμθκευτι προβλζπεται να γίνει με 
άνοιγμα πίςτωςθσ, θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ μπορεί να κατατεκεί ςτον ανταποκριτι τθσ Τράπεηασ 
τθσ Ελλάδοσ ςτο εξωτερικό, θ δε εγγφθςθ ςυμμετοχισ παραμζνει ςε ιςχφ και αποδεςμεφεται μετά 
τθν κατάκεςθ και τθν αποδοχι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
καταπίπτει θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του. 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

 
ΑΡΘΡΟ 34 - ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ τμιματοσ ι τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 
τρίτουσ 
 
ΑΡΘΡΟ 35- ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Τραπζηθσ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το 
ποςό τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν που κα του 
κατακυρωκοφν (χωρίσ Φ.Ρ.Α.), με χρόνο ιςχφοσ ζνα (1) ζτοσ. 

Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Δ τθσ 
Διακιρυξθσ   και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο 
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το 
φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ μπορεί να εκδίδεται από πιςτωτικό ίδρυμα ςφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι 
οδθγία και τον ελλθνικό νόμο, όπωσ αποδεικνφεται από το ςχετικό ευρωπαϊκό πιςτοποιθτικό από τισ 
αρμόδιεσ αρχζσ του κράτουσ-μζλουσ καταγωγισ ι τθν άδεια τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ςφμφωνα 
προσ τον νόμο 3601/2007 και τθν οδθγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ςχετικά με τθν ανάλθψθ και τθν άςκθςθσ δραςτθριότθτασ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Αν το 
ςχετικό ζγγραφο δεν είναι διατυπωμζνο ςτα ελλθνικά, κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ του 
ΥΡΕΞ. Επιςτρζφεται δε μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχόν εκατζρωκεν απαιτιςεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 36 - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνει με τθν καταβολι του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ και τθν κατάκεςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν. Ειδικά για τισ 
προμικειεσ εξωτερικοφ, θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον προμθκευτι γίνεται μζςω τθσ Εκνικισ Τράπεηα 
τθσ Ελλάδοσ, είτε με άνοιγμα ενζγγυασ ανζκκλθτθσ πίςτωςθσ, είτε με ζμβαςμα. Πλεσ οι πλθρωμζσ γίνονται ςε 
ευρϊ.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.   





Τον  Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Ροςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) για τθν προμικεια αγακϊν. (παρ.2 του άρκρου 64 του Ν.4172/13, 
όπωσ τροποποιικθκε με τθν περίπτ. 16 τθσ υποπαρ. Δ1 του άρκρου πρϊτου του Ν. 4254/14), 
(παρ.11 του άρκρου 72 του Ν.4172/13, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 4 του άρκρου 26 του Ν. 
4223/13). 
 
ΑΡΘΡΟ 37 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ - ΠΑΡΑΔΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ(1) μινα από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ. Ρεριλαμβάνει τθν προμικεια του αντικειμζνου που περιγράφεται ςτο Άρκρο 8 τθσ παροφςασ, 
τθν εγκατάςταςι του ςτθν ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

.   

Θ παραλαβι των παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ  και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ όπωσ κακορίηεται ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

  

Αν θ παραλαβι των παραδοτζων και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί 
από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ 
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.   

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο 
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο 
από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και 
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι  καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται  πριν 
από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των 
ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:  

α. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, εάν θ ποςότθτα που 
παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο 
όργανο 

β. Ραραλιφκθκε οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά θ ποςότθτα που παραδόκθκε 

γ. Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, επί τθ βάςει του πράγματι εκτελεςκζντοσ 
αντικειμζνου αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ 

δ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ 
και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 
 
Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ των παραδοτζων, με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςι τουσ με άλλα, εφόςον τοφτο είναι δυνατόν από τθ φφςθ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
  
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
 





ΑΡΘΡΟ 38 - ΕΚΧΩΡΗΗ - ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΤΜΒΑΗ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ  

Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι τισ εξ αυτισ 
πθγάηουςεσ υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ ςφμβαςθ 
μπορεί να τροποποιθκεί χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςε οποιαδιποτε από τισ 
περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 132 του Ν. 4412/16. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ 
προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγζλλουν μία δθμόςια ςφμβαςθ κατά τθ 
διάρκεια τζλεςισ τθσ, εφόςον ςυντρζχει κάποιοσ από τουσ λόγουσ του άρκρου 133 του Ν. 4412/16. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 39- ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ - ΕΚΠΣΩΕΙ 

Λόγω τθσ φφςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και των ιδιαίτερων θκικϊν και οικονομικϊν 
υποχρεϊςεων που δθμιουργεί ςτον ανακζτοντα φορζα θ μθ ζγκαιρθ και κατάλλθλθ εκτζλεςι τθσ,  
μποροφν να επιβλθκεί με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ του Συμβουλίου ποινικι ριτρα 
εισ βάροσ του Αναδόχου για μθ προςικουςα και εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ οποιουδιποτε όρου τθσ 
ςφμβαςθσ ίςθ με  10% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ  του ςυνολικοφ τιμιματοσ, επί πλζον τθσ 
κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ.  
 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. (άρκρο 

218 παρ.3 Ν.4412/2016). 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δε ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 

ανάδοχο ζκπτωτο (άρκρο 218 παρ.4 Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 40- ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 
ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. Ο ανάδοχοσ που 
επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεϊνεται μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα 
περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να αναφζρει εγγράφωσ αυτά ςτθν ανακζτουςα αρχι 
και να προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να 
απαντιςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από λιψεωσ του ςχετικοφ αιτιματοσ του αναδόχου, 
διαφορετικά με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ αποδοχι του αιτιματοσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 41 - ΛΤΗ - ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ: 

α) Ο ανάδοχοσ δεν υλοποιεί τθ ςφμβαςθ με τον τρόπο που ορίηεται ςε αυτι, παρά τθν προσ 
τοφτο όχλθςθ τθσ υπθρεςίασ 

β) Ο ανάδοχοσ εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ  

γ) Ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι τεκεί υπό εκκακάριςθ ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ 
προβλεπόμενθ ςτο Άρκρο 13 τθσ διακιρυξθσ 

δ) Εκδίδεται τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ 
του επαγγζλματόσ του ι για κάποιο από τα οικονομικά εγκλιματα που προςδιορίηονται ςτο 
Άρκρο 14 τθσ παροφςασ 

Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον ανάδοχο τθσ εκ μζρουσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ καταγγελίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, κατ’ ενάςκθςθ 
διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι αυτό δυνατό, να τάξει 
εφλογθ προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται 
αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι γνωςτοποιιςει 
εγγράφωσ προσ τον ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 





Με τθν μετά από καταγγελία τθσ ανακζτουςασ αρχισ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται 
μετά από αίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ: 

α) Να απόςχει από τθν διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι 
εκτζλεςθσ υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ ςφμβαςθ, πλθν εκείνων που επιβάλλονται 
για τθν διαςφάλιςθ προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων 

β) Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ ανακζτουςα αρχι, όποιο ζργο, εργαςία 
ι προϊόν (ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του κακϊσ και τα πάςθσ 
φφςεωσ υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα (μαγνθτικά ι μθ) και να μεριμνιςει όπωσ οι 
υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο 

γ) Να παραδϊςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά ι άλλα αγακά που 
αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα τθ ςφμβαςθ και ευρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι 
υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ του κα πράξουν το ίδιο 

Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι βεβαιϊνει τθν αξία 
του παραςχεκζντοσ τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του αναδόχου κατά τθν 
θμερομθνία καταγγελίασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν 
ςφμβαςθ προσ τον ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον ανάδοχο αποηθμίωςθ για κάκε 
ηθμία που υπζςτθ μζχρι του ανϊτατου ποςοφ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν αξία 
του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ που δεν μπορεί, λόγω πλθμμελοφσ εκτελζςεωσ, να χρθςιμοποιθκεί για 
τον προοριηόμενο ςκοπό. 
 
ΑΡΘΡΟ 42 - ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ο ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε 
ςχζςθ με τθ ςφμβαςθ. Υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, οι υπεργολάβοι του και 
κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον 
ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να απαιτιςει τθν 
αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και 
τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον. 

Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 
αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν ανακζτουςα αρχι. Δεν δεςμεφει τθν 
ανακζτουςα αρχι με κανζνα τρόπο χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Επιτροπι Ραραλαβισ και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα από 
τθν ανακζτουςα αρχι πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα 
πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια 
και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι 
μεκόδουσ καταςκευισ ι λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του ίδιου του αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 43 - ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 
εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ ανακζτουςα αρχι και ο ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε 
προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των 
χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια 
κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Ακινα. 

 





 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
Στα πλαίςια μελζτθσ θ οποία κα διερευνιςει τισ μοριακζσ ςυνζπειεσ τθσ διατροφισ, κα διεξαχκοφν 
εξετάςεισ αίματοσ και κοπράνων, κακϊσ και μετριςεισ φψουσ, βάρουσ, περιφζρειασ μζςθσ και 
λεκάνθσ, πίεςθσ, ςφυγμϊν, αλλά και λιψθ ςφντομου ιατρικοφ ιςτορικοφ ςε 400-420 άτομα από τθν 
ευρφτερθ περιοχι τθσ Κεςςαλονίκθσ. Οι εξετάςεισ και οι μετριςεισ κα πραγματοποιθκοφν μζςα ςε 
διάςτθμα οκτϊ με δζκα θμερϊν, και κα διεξαχκοφν δφο φορζσ εντόσ 18 μθνϊν με τθν πρϊτθ 
δειγματολθψία να είναι προγραμματιςμζνθ για τον Οκτϊβριο/Νοζμβριο 2017.  
 
 
 
 
 
 

A.ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

Φιαλίδιο ςυλλογισ αίματοσ για απομόνωςθ RNA από ολικό αίμα  
 
Φιαλίδιο ςυλλογισ αίματοσ για απομόνωςθ RNA από ολικό αίμα. Να επιτρζπει ςυλλογι 3ml ολικοφ 
αίματοσ. Να πραγματοποιεί άμεςθ λφςθ κυττάρων από ολικό αίμα και να ςτακεροποιεί το RNA ςε 
ζνα μόνο βιμα. Να μθν χρειάηεται λφςθ ερυκροκυττάρων ι χριςθ πρωτεϊνάςθσ Κ. Να ςτακεροποιεί 
το προφίλ γονιδιακισ ζκφραςθσ ζωσ 5 θμζρεσ ςε κερμοκραςία δωματίου και για περιςςότερεσ από 7 
θμζρεσ ςτουσ 4oC.  
 

Κιτ για απομόνωςθ RNA από ολικό αίμα ωσ και 3ml 
 
Κιτ για απομόνωςθ RNA από ολικό αίμα ωσ και 3ml. Θ διαδικαςία να επιτυγχάνεται με χριςθ ςτθλϊν 
μεμβράνθσ πυριτίου. Να απομονϊνει υψθλισ ποιότθτασ RNA από ολικό αίμα ελεφκερο από δράςθ 
RNase, επιμόλυνςθ με gDNA, ι αναςτολείσ RT-PCR. Να ζχει διαδικαςία που χρθςιμοποιεί μόνο 
εργαςτθριακζσ φυγοκζντρουσ και να πραγματοποιείται ςε λιγότερο από μια ϊρα. Να μθν χρειάηεται 
ξεχωριςτι λφςθ ερυκροκυττάρων ι χριςθ πρωτεϊνάςθσ Κ. Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία 50 
απομονϊςεων. 
 
Φιαλίδιο ςυλλογισ κοπράνων 
 
Φιαλίδιο ςυλλογισ κοπράνων με διαςτάςεισ μικρότερεσ από 77x21mm. Να είναι αποςτειρωμζνο. Να 
ζχει βιδωτό καπάκι. Να περιζχει κουταλάκι το οποίο να προςδζνεται επάνω ςτο καπάκι. Να είναι 
διαφανζσ. Το υλικό του φιαλιδίου να είναι από πολυπροπυλζνιο. Να ζχει πιςτοποίθςθ CE και IVD. 
 

Κιτ απομόνωςθσ DNA από κόπρανα 
 
Κιτ για απομόνωςθ DNA από δείγμα κοπράνων ωσ και 220mg. Θ διαδικαςία να επιτυγχάνεται με 
χριςθ ςτθλϊν μεμβράνθσ πυριτίου. Να απομονϊνει γριγορα υψθλισ ποιότθτασ και ζτοιμο προσ 
χριςθ DNA. Να μθν εμπεριζχει απομόνωςθ οργανικϊν ουςιϊν ι χριςθ αικανόλθσ. Να ζχει ςτακερι 
και υψθλι απόδοςθ DNA ωσ 30μg. Να αφαιρεί πλιρωσ αναςτολείσ και μολυςματικζσ ουςίεσ. Θ 
ςτιλθ να είναι ςχεδιαςμζνθ ζτςι ϊςτε θ διαδικαςία να μθν διαρκεί περιςςότερο από 50 λεπτά. Να 
διατίκεται ςε ςυςκευαςία 50 απομονϊςεων. 
 

Κιτ απομόνωςθσ DNA από ολικό αίμα με ςτιλθ 
 





Κιτ για απομόνωςθ DNA από ολικό αίμα, φρζςκο και παγωμζνο ωσ και 200ul. Θ διαδικαςία να 

επιτυγχάνεται με χριςθ ςτθλϊν μεμβράνθσ πυριτίου. Να απομονϊνει γριγορα υψθλισ ποιότθτασ 

και ζτοιμο προσ χριςθ DNA. Να μθν εμπεριζχει απομόνωςθ οργανικϊν ουςιϊν ι χριςθ αικανόλθσ. 

Να ζχει ςτακερι και υψθλι απόδοςθ DNA ωσ 12μg. Να αφαιρεί πλιρωσ αναςτολείσ και 

μολυςματικζσ ουςίεσ για αξιόπιςτα αποτελζςματα. Θ ςτιλθ να είναι ςχεδιαςμζνθ ζτςι ϊςτε θ 

διαδικαςία να μθν διαρκεί περιςςότερο από 40 λεπτά. Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία 250 

απομονϊςεων. 

Κιτ απομόνωςθσ DNA από ολικό αίμα χωρίσ ςτιλθ 
 

Κιτ για απομόνωςθ DNA από ολικό αίμα, φρζςκο και παγωμζνο ωσ και 10ml. Θ διαδικαςία να 

επιτυγχάνεται με τροποποιθμζνθ μζκοδο κατακριμνιςθσ αλάτων. Να απομονϊνει υψθλισ 

ποιότθτασ DNA με δυνατότθτα μακροχρόνιασ αποκικευςθσ. Να μπορεί να πραγματοποιθκεί ςε 

διαφορετικζσ ποςότθτεσ αρχικοφ βιολογικοφ υλικοφ. Να ζχει ςτακερι και υψθλι απόδοςθ DNA ωσ 

35μg/ml ολικοφ αίματοσ. Να γίνεται χωρίσ τθ χριςθ ςτθλϊν μεμβράνθσ πυριτίου. Να μθν διαρκεί 

πάνω από 60 λεπτά. 

 

 

Αντιδραςτιριο για απομόνωςθ ανκρϊπινων λεμφοκυττάρων  

Αντιδραςτιριο για απομόνωςθ ανκρϊπινων λεμφοκυττάρων από περιφερικό αίμα. Να διατθρεί τθ 

βιωςιμότθτα και τθν αντιπροςωπευτικι κατανομι των B και Τ λεμφοκυττάρων. Να ζχει χαμθλά 

επίπεδα ενδοτοξίνθσ (<0,12 EU/ml). Να ζχει μζγιςτθ πυκνότθτα ωσ 1.078g/ml. Να ζχει εφροσ pH 5.5-

7.5. Να ζχει αδιάφανο ι ελαφρφ κίτρινο χρϊμα. Να είναι αποςτειρωμζνο, ζτοιμο προσ χριςθ 

διάλυμα. Να ζχει διάρκεια ηωισ ζωσ 3 χρόνια. 

Μικροςωλθνίςκοι φυγοκζντρθςθσ – χωρθτικότθτασ 1,5ml 

Να ζχει χωρθτικότθτα 1.5ml. Να είναι φτιαγμζνα από πολυπροπυλζνιο (PP). Να είναι ουδζτερου 

χρϊματοσ.  Να ζχουν καπάκι αςφαλείασ. Να είναι απαλλαγμζνα από DNase/RNase.   

 

Κρυοφιαλίδια 2ml 
 
Να ζχουν χωρθτικότθτα 2ml. Το καπάκι να βιδϊνει ςτο εςωτερικό τοίχωμα του κρυοφιαλιδίου. Να 

ζχουν επίπεδο πάτο. Να είναι βακμονομθμζνα και να διακζτουν περιοχι καταγραφισ ςτοιχειϊν. Να 

είναι αποςτειρωμζνα. Να είναι απαλλαγμζνα από DNase/RNase. 

 

Δοχείο  ςταδιακισ ψφξθσ 

Δοχείο ψφξθσ κυττάρων που βρίςκονται ςε κρυοφιαλίδια των 2ml. Να ζχει τθ δυνατότθτα να μειϊνει 

τθ κερμοκραςία κατά 1oC/λεπτό. Να ζχει χωρθτικότθτα ωσ 18 κρυοφιαλίδια των 2ml. Να λειτουργεί 

με τθ χριςθ ιςοπροπανόλθσ και κατάψυξθσ. Να ζχει βιδωτό καπάκι αςφαλείασ. 

 

FETAL BOVINE SERUM (FBS) 





Να είναι αποςτειρωμζνο με φίλτρο. Να είναι κατάλλθλο για κυτταροκαλλιζργειεσ. 

500ml/ςυςκευαςία. Να μπορεί να γίνει κερμικι απενεργοποίθςθ. 

 

DMSO (Dimethyl sulfoxide Hybri-Max) 

Να είναι αποςτειρωμζνο με φίλτρο. Να ζχει ελεγχτεί αρνθτικό για endotoxin και hybridoma. Να ζχει 

όγκο 100ml/ςυςκευαςία. Τμθματικι παράδοςθ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

 

D-PBS 10x 

Να είναι κατάλλθλο για κυτταροκαλλιζργειεσ. Να είναι αποςτειρωμζνο. 500ml/ςυςκευαςία. 

Τμθματικι παράδοςθ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

 

Απεςταγμζνο νερό 

Να είναι κατάλλθλο για κυτταροκαλλιζργειεσ. 

Να είναι αποςτειρωμζνο. 

500 ml/ςυςκευαςία. 

Τμθματικι παράδοςθ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

 

Ρφγχθ χωρθτικότθτασ 100-1000μl 

Να ζχουν χωρθτικότθτα μζχρι 1000μl. 

Να είναι κατάλλθλα για πιππζτεσ χειρόσ. 

Να είναι φτιαγμζνα από πολυπροπυλζνιο (PP). 

Να ζχουν φίλτρο και να είναι αποςτειρωμζνα. 

 

RNaseZap 

Διάλυμα απολφμανςθσ για τθν καταςτροφι των RNases. Να αφαιρεί τισ RNases από πλαςτικζσ και 

γυάλινεσ επιφάνειεσ. Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία 250ml, ςε μορφι ςπρζι.  

 

Παγοκφςτεσ gel 

Να είναι ςε μορφι φακζλου, με εςωτερικό gel για ψφξθ, με διαςτάςεισ μικοσ (περίπου 18-20cm) και 

πλάτοσ (περίπου 10-13cm). Να ζχουν 100-300gr βάροσ. 

 





Κουτιά αποκικευςθσ για -80oC 

Να είναι plastic-coated χάρτινα. Να αντζχουν ςτουσ -80oC. Να ζχουν διαςτάςεισ α) περίπου 

133mmx133mmx86mm για να αποκθκεφονται φιαλίδια με διαςτάςεισ 16χ82mm και 24χ77mm β) 

περίπου 133x133x110mm ι 147x147x115mm για να αποκθκεφονται φιαλίδια με διαςτάςεισ 

17x106mm και γ) περίπου 133x133x50mm για να αποκθκεφονται μικροςωλθνίςκοι φυγοκζντρθςθσ 

χωρθτικότθτασ 1,5ml. 

Τα διαχωριςτικά για τισ εςωτερικζσ κζςεισ κα πρζπει να είναι 6χ6 ι 7χ7 ι 8χ8 ι 9χ9 ϊςτε να χωροφν 

τα αντίςτοιχα δείγματα και κα αποφαςιςτοφν ςε δεφτερθ φάςθ. 

Κουτιά α= περίπου 60 

Κουτιά β= περίπου 20 

Κουτιά γ= περίπου 30  

υγκολλθτικι ταινία τουαλζτασ αποκομιδισ περιττωμάτων 
 
Να είναι κατάλλθλθ για τθν ςυλλογι περιττωμάτων ςε λεκάνθ τουαλζτασ. Να είναι εφχρθςτθ και να 
ζχει κολλθτικι ουςία ςτισ άκρεσ τθσ ϊςτε αυτζσ να κολλάνε ςτθν εξωτερικι πλευρά τθσ λεκάνθσ. Να 
είναι από χάρτινο διαςπϊμενο υλικό το οποίο να είναι κατάλλθλο για απόρριψθ ςτθν τουαλζτα. 
 

Κιτ ςυλλογισ κοπράνων 

Nα περιλαμβάνει δφο ςυγκολλθτικζσ ταινίεσ τουαλζτασ αποκομιδισ περιττωμάτων, τρία φιαλίδια 

ςυλλογισ κοπράνων με εςωτερικό κουταλάκι, ζνα ηευγάρι αποςτειρωμζνα γάντια, ζνα ςακουλάκι 

που κα κλείνει αεροςτεγϊσ με διαςτάςεισ περίπου 12x10mm, μία παγοκφςτθ με εςωτερικό gel για 

ψφξθ (διαςτάςεισ περίπου 20x12mm και βάρουσ περίπου 300γρ) και ζνα φάκελο διαςτάςεων 

περίπου 25x15mm. 

 

 
 
 

 
Β.ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΑΣΙΚΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΣΟ 
 
ωλθνάρια αιμολθψίασ με αντιπθκτικό K2EDTA 2ml ι 3ml ι 10ml 

Σωλθνάρια αιμολθψίασ κενοφ αζροσ με αντιπθκτικό K2EDTA. Να είναι εφικτι θ ςυλλογι 2 ι 3 ι 10ml 

αίματοσ. Το αντιπθκτικό K2EDTA να είναι ψεκαςμζνο ςτα τοιχϊματα. Το καπάκι του ςωλθναρίου να 

μθν επιτρζπει τθν άμεςθ και εφκολθ επαφι του χειριςτι με το αίμα.  

ωλθνάρια αιμολθψίασ 4ml χωρίσ αντιπθκτικό 

Σωλθνάρια αιμολθψίασ κενοφ αζροσ χωρίσ αντιπθκτικό. Να είναι εφικτι θ ςυλλογι 4ml αίματοσ. Τα 

ςωλθνάρια να ζχουν επιταχυντι πιξεωσ ψεκαςμζνο ςτα τοιχϊματα. Να φζρουν πϊμα αςφαλείασ 

που να μθν επιτρζπει τθν άμεςθ και εφκολθ επαφι του χειριςτι με το αίμα και να είναι κατάλλθλο 

για όλουσ τουσ τφπουσ δειγματολθπτϊν αιματολογικϊν αναλυτϊν.  

 





ωλθνάριο αιμολθψίασ με αντιπθκτικό λικίου τθσ θπαρίνθσ με μθχανικό διαχωριςμό πλάςματοσ 

3ml 

Σωλθνάρια αιμολθψίασ κενοφ αζροσ με αντιπθκτικό λικίου τθσ θπαρίνθσ. Να περιζχει μθχανικό 

διαχωριςτι ο οποίοσ να επιτρζπει το διαχωριςμό υψθλισ ποιότθτασ πλάςματοσ. Το αντιπθκτικό 

λίκιο τθσ θπαρίνθσ να είναι ψεκαςμζνο ςτα τοιχϊματα. Να περιζχει τουλάχιςτον 50μg/l 

ψευδαργφρου για πραγματοποίθςθ ελζγχου ψευδαργφρου. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ(ΣΕΤΔ) 
 
 
 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 

(αφ) 

- Ονομαςία: *ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΦΛΕΜΙΓΚ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *6313] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΦΛΕΜΙΓΚ 34-ΒΑΡΗ-16672] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *κουλοφδθσ Πζτροσ] 

- Τθλζφωνο: *210 9656310 , 2108979197 

- Θλ. ταχυδρομείο: *skouloudis@fleming.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.fleming.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): 

[Τπθρεςίεσ διοργάνωςθσ εκκζςεων και ςυνεδρίων / CPV: 79950000-8] 





- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [………………..] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΤΠΗΡΕΙΕ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ 

ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ 





Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνώριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 

οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό 

αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι
i
 : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 

μεςαία επιχείρθςθ
ii
; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, 

«κοινωνικι επιχείρθςθ»
iii
 ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 

προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία 

ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι 

απαςχολοφμενοι. 

* + Ναι * + Πχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

[ + Ναι * ] Πχι * + Άνευ αντικειμζνου 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με 

άλλουσ
iv
; 

[ + Ναι * + Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

 

α) *……+ 

 

 





β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 

που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 

ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 





Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 

γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά 

με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, 

τον ςκοπό …): 

*……+ 

 





Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
v
 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
vi
· 

2. δωροδοκία
vii,viii

· 

3. απάτθ
ix
· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
x
· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ
xi
· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων
xii

. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 

προςϊπου
xiii

 το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 

από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 

οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+
xiv

 

Εάν ναι, αναφζρετε
xv

: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 

απόφαςθ: 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+
xvi

 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι  





οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 

ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)
xvii

; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν
xviii

: *……+ 

 





Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
xix

, ςτθν 

Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν 

εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 

απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 

ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ 

ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 

ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ ;
xx

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
xxi

 

*……+*……+*……+ 

 





Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα              

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε 
από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισxxii : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από 
το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ 
εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 
ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ 
του λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ 
περιςτάςεισxxiii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxiv

; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι                               ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 

λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ 

τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 

ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  

*+ Ναι *+ Πχι 

 





Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – III ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ 

ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονται
xxv

, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν
xxvi

. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει 

ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου 

Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι 

περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ 

αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+   





ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 
   
      

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Σθσ επιχείρθςθσ …………………………., με ζδρα …………………, οδόσ ……. αρικμόσ …….. τθλζφωνο …………. fax……………….. 
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Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
(ςφραγίδα – υπογραφι) 





 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 

 

 
 

Τπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ  Καλισ Εκτζλεςθσ 
 
 
Ονομαςία Τράπεηασ ………………………  
Κατάςτθμα …………………………  
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ – τθλ-FAX)          Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………  
        ΕΥΩ …………………………….  
 
Ρροσ:   
 
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ υπ’ αρικμόν ... για ΕΥΩ ... 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα  
και  ανεπιφφλακτα,  παραιτοφμενοι  του  δικαιϊματοσ  τθσ  διαιρζςεωσ  και  διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ 
των ΕΥΩ ………… (και ολογράφωσ) ......……………….. ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ,  
υπζρ τθσ Εταιρείασ …………………………………………………,       οδόσ…………………..…………….,       αρικμόσ ……………,   
ΤΚ…………………...   (ι   ςε   περίπτωςθ   Ζνωςθσ   υπζρ   των   εταιριϊν   (1) …………………………. , 
(2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 
υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ  ζνωςθσ  προμθκευτϊν),  για  τθν  καλι  
εκτζλεςθ  από  αυτι  των  όρων  τθσ  με  αρικμό ……………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν 
προμικεια αντικειμζνων με κωδικοφσ ……………………………. (αρικμόσ διακιρυξθσ ……/……) και το οποίο 
ποςόν καλφπτει το  5%  τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α.  αξίασ  ……………………. ΕΥΩ αυτισ.   
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά 
χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 
μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει.  
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε εμάσ, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.  
Βεβαιοφται  υπεφκυνα  ότι  το  ποςό  των  εγγυθτικϊν  μασ  επιςτολϊν  που  ζχουν  δοκεί  ςτο Δθμόςιο 
και τα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
 

 

 

 

 

 

 





                                                           

i Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

ii Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, 

ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

Πολύ μικρή επιτείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτολεί λιγόηεροσς από 10 εργαδομένοσς θαη ηεο 

νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δεν σπερβαίνει ηα 2 

εκαηομμύρια εσρώ. 

Μικρή επιτείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτολεί λιγόηεροσς από 50 εργαδομένοσς θαη ηεο νπνίαο 

ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δεν σπερβαίνει ηα 10 

εκαηομμύρια εσρώ. 

Μεζαίες επιτειρήζεις: επιτειρήζεις ποσ δεν είναι ούηε πολύ μικρές ούηε μικρές και νη νπνίεο 

απαζτολούν λιγόηεροσς από 250 εργαδομένοσς θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζιος κύκλος εργαζιών δεν 

σπερβαίνει ηα 50 εκαηομμύρια εσρώ και/ή ην ζύνολο ηοσ εηήζιοσ ιζολογιζμού δεν σπερβαίνει ηα 

43 εκαηομμύρια εσρώ. 

iii Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

iv Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

v Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα 

επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

vi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 

42). 

vii Σχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 

“δηαθζνξά”. 

viii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην 

ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύπυζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ποινικού δικαίος για ηη διαθθοπά 

και ηος Ππόζθεηος ζ΄ αςηήν Ππυηοκόλλος» (αθοπά ζε  πποζθήκη καθόζον ζηο ν. Άπθπο 73 παπ. 1 β 

αναθέπεηαι η κείμενη νομοθεζία). 

ix Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  
φπσο θπξψζεθε κε ην 





                                                                                                                                                                             

λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύπυζη ηηρ Σύµβαζηρ ζσεηικά µε ηην πποζηαζία ηυν οικονοµικών 

ζςµθεπόνηυν ηυν Εςπυπαφκών Κοινοηήηυν και ηυν ζςναθών µε αςηήν Ππυηοκόλλυν. 

x Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

xi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 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) 
 
πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 

3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Ππόλητη και καηαζηολή ηηρ νομιμοποίηζηρ εζόδυν από εγκλημαηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ και ηηρ σπημαηοδόηηζηρ ηηρ ηπομοκπαηίαρ και άλλερ διαηάξειρ”. 

xii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, 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/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Ππόλητη και καηαπολέμηζη ηηρ εμποπίαρ 

ανθπώπυν και πποζηαζία ηυν θςμάηυν αςηήρ και άλλερ διαηάξειρ.". 

xiii Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

(Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ( 

βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xiv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xvi Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xvii Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο 

δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 

ηειεπηαίν εδάθην)  

xviii Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, 

θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ 

πνπ ιήθζεθαλ.  

xix Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 

ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν 

ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xx Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο 





                                                                                                                                                                             

ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν 

απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε 

ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 

κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο 

πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxi Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxii Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxiii Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxiv Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί 

αλάινγα ην ΤΔΥΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxv Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xxvi Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

(διαδικηςακή διεύθςνζη, απσή ή θοπέα έκδοζηρ, επακπιβή ζηοισεία αναθοπάρ ηυν εγγπάθυν) πος 

παπέσοςν ηη δςναηόηηηα ζηην αναθέηοςζα απσή ή ζηον αναθέηονηα θοπέα να ηο ππάξει. Όπος 

απαιηείηαι, ηα ζηοισεία αςηά ππέπει να ζςνοδεύονηαι από ηη ζσεηική ζςγκαηάθεζη για ηην εν λόγυ 

ππόζβαζη.  




