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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999112124 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης1  

Ταχυδρομική διεύθυνση Αριστοτέλους 16 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54623 

Χώρα2 Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS3 EL53 

Τηλέφωνο 2313320561/542 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) prom@3ype.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες4 Αθανάσιος Μητάκος/Άρτεμις Μαντούση 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.3ype.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)5 www.3ype.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή 
(κατ’ άρθρο 2 παρ.1 περ. 2,3 Ν. 4412/2016) και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών Υγείας. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από την Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16, 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ. 2313 
320 561, 2313 320 542prom@3ype.gr. 

 

 

                                                           
1 Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
3 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
4 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της 

υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ 
του ν. 4412/2016   

5 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης6 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.Η δαπάνη 
για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 9344.01 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2022  του Φορέα της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 14670/28.03.2022 (ΑΔΑΜ 
22REQ010339265, ΑΔΑ:6X3ΦΟΡΕΠ-0ΧΞ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για 
το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 584 28/03/2022 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο 
εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα ΠΕΔΥ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 3ης ΥΠΕ Φ2  

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. Έργου ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ2020ΕΠ00510065) 

 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 1με τίτλο: «Δράσεις ενίσχυσης των Ψηφιακών Υπηρεσιών 
Υγείας»της Πράξης με τίτλο ¨Δράσεις ενίσχυσης των Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας και προμήθεια 
ασθενοφόρων για την ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 
3599/04.11.2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό 
MIS50701337. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ8. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια ειδών για τις δράσεις ενίσχυσης των  ψηφιακών υπηρεσιών 
υγείας, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα δύο ευρώ 
(208.682,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,(προϋπολογισμός μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ:168.291,93€), με  κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 32413000-1 και α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 103127,143713,143714,143715,143716,143717.Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής συγκεκριμένα : 

 
 

• ΤΜΗΜΑ 1 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 103127 

(Είδος 1): Υποδομές Πληροφορικής για υποστήριξη θέσεων εργασίας με Η/Υ για δυνατότητα τηλεργασίας, 
για άυλη συνταγή, για εκτέλεση και παρακολούθηση παραπεμπτικών εργαστηρίων και γενικότερα τη 
διευκόλυνση της λειτουργίας και διαχείρισης ασθενών. Περιλαμβάνονται όλα τα ΚΥ της Δυτ. Μακεδονίας, 
όπου ενδεικτικά θα τοποθετηθούν ανά κέντρο 3 φορητοί Η/Υ, 2 πολυμηχανήματα. Ειδικότερα για τα 10 ΚΥ 
που διαθέτουν μικροβιολογικά εργαστήρια θα τοποθετηθούν και σταθεροί Η/Υ (ήτοι όλα τα ΚΥ Δυτικής 
Μακεδονίας εκτός των ΚΑΠ-ΔΕΗ Κοζάνης, ΚΑΠ-ΔΕΗ Πτολεμαΐδας και ΚΥ Γρεβενών), για την εκτέλεση και 
παρακολούθηση παραπεμπτικών εργαστηρίων μειώνοντας στο ελάχιστο τις αλληλεπιδράσεις φυσικών 
προσώπων.  

                                                           
6 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ.ζ  του άρθρου 53 

του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21) 
7 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.  
8 Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014) 
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Σελίδα 6 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕυρωπαϊκόΤαμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

  

 

 

 
• ΤΜΗΜΑ 2Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 143713 
(Είδος 2) : Υποδομές τύπωσης και ανάγνωσης γραμμωτού κώδικας (barcode) για την ενίσχυση της 
απομακρυσμένης παρακολούθησης παραπεμπτικών εργαστηρίων περιορίζοντας τις αλληλεπιδράσεις 
φυσικών προσώπων και τις ανταλλαγές εγγράφων μεταξύ τους και ενδεικτικά για τα 10 ΚΥ που διαθέτουν 
μικροβιολογικά εργαστήρια (ήτοι όλα τα ΚΥ Δυτικής Μακεδονίας εκτός των ΚΑΠ-ΔΕΗ Κοζάνης, ΚΑΠ-ΔΕΗ 
Πτολεμαΐδας και ΚΥ Γρεβενών) θα τοποθετηθούν ανά κέντρο, 2 barcode printers, 2 barcode scanners και 
20 συνολικά adapters USB to Serial για τους συνδεόμενους αναλυτές. 
 
• ΤΜΗΜΑ 3Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 143714 
(Είδος 3) : Υποδομές ασύρματου δικτύου για την υποστήριξη εργαζομένων και πολιτών για τη χρήση 
μέσων για μειωμένη προσωπική αλληλεπίδραση φυσικών προσώπων με υψηλές ταχύτητες καθώς είναι 
πλέον ξεκάθαρο ότι η νέα κατάσταση που επέφερε ο κορωνοϊός απαιτεί συνεχή και απρόσκοπτη 
συνδεσιμότητα.  
 
• ΤΜΗΜΑ 4Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 143715 
 (Είδος 4) : Υποδομές τηλεδιασκέψεων με κάμερα, μικρόφωνα και ηχεία ανά ΚΥ και 1 κεντρικό σύστημα 
τηλεδιασκέψεων για μειωμένη αλληλεπίδραση φυσικών προσώπων και γρηγορότερη λήψη αποφάσεων 
διαχείρισης ασθενών. Λογισμικό τηλεδιάσκεψης ΠΦΥ και τηλεσυνεργασίας (collaboration tools) και 
αναβάθμιση/αγορά Windows 10 για την υποστήριξη του συνόλου του προσωπικού 
συμπεριλαμβανομένου του επικουρικού και λοιπού προσωπικού που δεν έχει πρόσβαση στο λογισμικό e-
presence.  
 
• ΤΜΗΜΑ 5Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 143716 
(Είδος 5) : Σύστημα Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας για παρακολούθηση συμβάσεων και συντήρησης 
βιοϊατρικού εξοπλισμού, σύνδεση με την 3η ΥΠΕ και τη συντόμευση των διαδικασιών προμήθειας.  
 
• ΤΜΗΜΑ 6Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 143717 
(Είδος 6) : Σύστημα στήριξης κλινικών αποφάσεων για 2 κέντρα υγείας που αφορά στη δυνατότητα 
πρόσβασης από τους ιατρούς των κέντρων υγείας σε σύστημα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων.  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.Το κόστος της συντήρησης είναι μη επιλέξιμο 
προς συγχρηματοδότηση. 
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Σελίδα 7 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕυρωπαϊκόΤαμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

  

 

 

 

 Περιγραφή Είδη Τεμάχια 

ΤΜΗΜΑ  

1 

Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ 

103127 

 

 

(Είδος 1): 

Τηλε-εργασία, Εξυπηρέτηση 
πολίτη, αποστολή εξετάσεων 
εργαστηρίων 

3 ΗΥ laptop ανά ΚΥ για 13 ΚΥ (με κάμερα, 
ηχεία, μικρόφωνο) 

39 

 
  3 ΗΥ σταθεροί ανά ΚΥ για 10 ΚΥ 30 

 
  2 Πολυμηχανήματα ανά ΚΥ γιά 13 ΚΥ 26 

 
  

Ασύρματες κάρτες δικτύου για σταθερούς 
Η/Υ 

20 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
74.980,00€ (60.467,74 μη συμπ. ΦΠΑ) 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ2 

Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ 

143713 

 

 

(Είδος 2): 

Ενίσχυση Εργαστηρίων με 
εξοπλισμό 
ανάγνωσης/εκτύπωσης 
γραμμωτού κώδικα 

AdapterUSBtoSerial>= σε αριθμό από το 
πλήθος των αναλυτών που θα συνδεθούν. 

20 

 
  Βarcode scanner 26 

 
  Βarcode printer 26 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
13.500,00€ (10.887,10 μη συμπ. ΦΠΑ) 

 

ΤΜΗΜΑ3 

Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ 

143714 

 

(Είδος 3): 

Ασύρματο δίκτυο για 
εξυπηρέτηση 
εργαζομένου/πολίτη 

4-5 Αccesspoints για το κάθε Κέντρο υγείας, 
Gateway, Switch, Υπηρεσίες, Καλωδιώσεις 
(13 ΚΥ) 

13 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
63.000,00€ (50.806,45 μη συμπ. ΦΠΑ) 
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Σελίδα 8 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕυρωπαϊκόΤαμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

  

 

 

ΤΜΗΜΑ4 

Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ 

143715 

 

(Είδος 4): 
Τηλε-εργασία, Τηλεδιασκέψεις 

Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης - Webcams& ηχεία 13 

 
  

Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης για αίθουσα 
συσκέψεων - Webcams& ηχεία  

1 

 
  

Λογισμικό τηλεδιάσκεψης ΠΦΥ και τηλε-
συνεργασία collaborationtool (microsoft 365 ή 
αντίστοιχο) και αναβάθμιση/αγορά Windows 10  

130 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
29.202,00€ (23.550,00 μη συμπ. ΦΠΑ) 

 

ΤΜΗΜΑ5 

Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ 

143716 

 

(Είδος 5): 

ΒΙΤ:Παρακολούθηση 
συμβάσεων και συντήρησης 
βιοιατρικού εξοπλισμού 

Λογισμικό για έλεγχο και παρακολούθηση 
βιοιατρικού εξοπλισμού ΠΦΥ σύνδεση με 3η 
ΥΠΕ (eticketing, συμβάσεις κτλ) 

1 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
15.000,00€ (12.096,77 μη συμπ. ΦΠΑ) 

 

ΤΜΗΜΑ6 

Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ 

143717 

 

(Είδος 6): 
 
Σύστημα υποστήριξης κλινικών 
αποφάσεων 

Σύστημα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων, 
βασισμένη σε τεκμηριωμένα κλινικά στοιχεία για 
2 Κέντρα Υγείας 

2 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
13.000,00€ (10.483,87 μη συμπ. ΦΠΑ) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 208.682,00€ 

  

με  κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 32413000-1 και α/α ΕΣΗΔΗΣ 
103127,143713,143714,143715,143716,143717. 

Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για όλα τα τμήματα του ανωτέρω πίνακα, είτε β) για ένα ή περισσότερα 
τμήματα  αλλά για τη συνολική ποσότητα ειδών του κάθε τμήματος. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 
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Σελίδα 9 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕυρωπαϊκόΤαμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

  

 

 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Τον νόμο 4782/2021 (ΦΕΚ 376/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα»9, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με 
το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 τηςυπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησηςμε θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 τηςαριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 τηςαριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

                                                           
9 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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Σελίδα 10 
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 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466):«Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).  

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297)«Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)OJ L 
119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 

Τις αποφάσεις-έγγραφα: 

 

 Τις διατάξεις του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 

προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
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Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37 Α΄). 

 Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας 

(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/8-6-2007). «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από 

το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 

 Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19» (ΦΕΚ 64/Α/ 14-03-2020).Την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 

διοίκησης.» (ΦΕΚ 68/Α/ 20-03-2020). 

 Την ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/1-11-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) του Υπ. Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού σε αντικατάσταση της ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ 712/31-07-2015 για το Σύστημα 

Διαχείρισης με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

2014-2020- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συβάσεων συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 

2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς- Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων», 

 Την «Εθνική Στρατηγική Υγείας και Δράσεις του τομέα υγείας στο ΕΣΠΑ 2014-2020» (Ιούλιος 2017) 

 Την με αριθμ. πρωτ. 1623/22-05-2020 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. "Δυτική 

Μακεδονία" με τίτλο "Δράσειςενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση της 

επιδημίας λόγω Covid 19" και τις με α.π. 2213/15-07-2020 και 2511/07-08-2020 τροποποιήσεις 

αυτής 

  Την Απάντηση της ΕΥΘΥ στο Ερώτημα Helpdesk 111476 

  Το με ID 109610 -31/07/2020 – ώρα: 03:11 μμ Τεχνικού Δελτίου Πράξης και των συνημμένων σε 

αυτό εγγράφων της πράξης μετίτλο «Δράσεις ενίσχυσης των Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας και 

προμήθεια ασθενοφόρων για την ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ» (κωδ. ΟΠΣ5070133) του Δικαιούχου 3η 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη 

τηςπράξης στο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής 

αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ –

ΕΣΠΑ 

 Την Υ.Α. 114815/02-11-2020 με θέμα: Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του 
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Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. 

 Την υπ’ αρίθμ. 117/17-7-2020 Πρόσκληση (Α.Π.:1623/22-05-2020) υποβολής προτάσεων στο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης των Υπηρεσιών 

Υγείας για την αντιμετώπιση της επιδημίας λόγω Covid 19» (ΑΔΑ: ΨΡΠ07ΛΨ-ΛΛΔ). 

 Το με αρ. πρωτ. 12078/EΥΘΥ/1150/25-11-2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «περιγραφή του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το 

ΕΚΤ και το ΤΣ», όπως αυτό ισχύει 

  Την με αριθμ. πρωτ. 1623/22-05-2020 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. "Δυτική 

Μακεδονία" με τίτλο "Δράσεις ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση της 

επιδημίας λόγω Covid 19" και τις με α.π. 2213/15-07-2020 και 2511/07-08- 2020 τροποποιήσεις 

αυτής. 

 Την υπ΄αριθμ Απόφαση 1535/30.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΦΤΟΡΕΠ-ΦΓΥ)της 3ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Μακεδονίας που αφορά έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών τυποποιημένων 

ασθενοφόρων οχημάτων (Ambulance) προνοσοκομειακής φροντίδας 4x4 Diesel για τις ανάγκες 

των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) μέσω της πρόσκλησης με κωδικό 117 

της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

 Το με ID 109610 -31/07/2020 – ώρα: 03:11 μμ Τεχνικού Δελτίου Πράξης και των συνημμένων σε αυτό 

εγγράφων της πράξης με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης των Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας και προμήθεια 

ασθενοφόρων για την ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ» (κωδ. ΟΠΣ5070133) του Δικαιούχου 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 

 Tην υπ άριθμ 1707/02.09.2020 (ΑΔΑ:ΨΚΟΙΟΡΕΠ-78Ε) Απόφαση που αφορά τροποποίηση της υπ΄αριθμ 

1435/17.07.2020 Απόφασης περί έγκρισης σκοπιμότητας του έργου «Δράσεις ενίσχυσης των Ψηφιακών 

Υπηρεσιών Υγείας και προμήθεια ασθενοφόρων για την ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ» μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020. 

 Tην υπ΄αριθμ 1708/02.09.2020 (ΑΔΑ:ΩΝΙ1ΟΡΕΠ-ΡΤΙ) Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 1534/37752/30-7-2020 

Απόφασης Διοικητή περί έγκρισης υποβολής πρότασης ένταξης της πράξης «Δράσεις ενίσχυσης των 

Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας και προμήθεια ασθενοφόρων για την ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ» μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020». 

 Την υπ άριθμ 1770/10.09.2020 (AΔΑ:ΩΑΩ4ΟΡΕΠ-Σ2Τ) Απόφαση έγκρισης των τελικών τεχνικών 

προδιαγραφών και ειδικών όρων που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του έργου 

«Δράσεις ενίσχυσης των Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας και προμήθεια ασθενοφόρων για την ΠΦΥ της 3ης 

ΥΠΕ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020». 

 Την αριθμ πρωτ. 15856/18.09.2020 Απόφαση του Υπουργείου εσωτερικών του τμήματος πολιτικής και 

εποπτείας κρατικών αυτοκινήτων που αφορά την έγκριση αγοράς δύο (2) τυποποιημένων ασθενοφόρων 
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οχημάτων (Ambulance) προνοσοκομειακής φροντίδας 4Χ4, τύπου Β, από το ελεύθερο εμπόριο, από το 

Υπουργείο Υγείας - 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) 

 Την Υ.Α. 114815/02-11-2020 με θέμα: Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων  του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.  

 Την με α.π. 3598/04-11-2020 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔ 

 Τις καταγεγραμμένες ανάγκες των Κέντρων Υγείας, περιοχής ευθύνης της 3ης Υ.ΠΕ., στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας. 

 Το αριθμ πρωτ. 6195/03.11.2020 με (ΑΔΑ: ΨΟΟ8ΟΞΤΒ-Θ40)  έγγραφο της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ που αφορά 

ενημέρωση για την δημοσίευση του ν. 4738/2020 (Α΄207) και την τροποποίηση του άρθρου 73 ν.4412/2016. 

 Την αριθμ πρωτ. 2157/09.06.2021 1η Τροποποίηση της Πράξης ¨Δράσεις ενίσχυσης των Ψηφιακών 

Υπηρεσιών Υγείας και προμήθεια ασθενοφόρων για την ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας¨  με κωδικό ΟΠΣ 5070133 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Δυτικής 

Μακεδονία 2014-2020¨ με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 382.282,00 με ΦΠΑ 

 Την υπ΄αριθμ  53/07.01.2022 εκ νέου προέγκριση δημοπράτησης της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

 Την υπ΄αριθμ 119/01.02.2022 (ΑΔΑ:Ψ3ΛΡΟΡΕΠ-ΕΣΧ)  Απόφαση που αφορά προκήρυξη για την διενέργεια 

διαγωνιστικής ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια προμήθεια ειδών για τις δράσεις ενίσχυσης των  

ψηφιακών υπηρεσιών υγείας(ολοκληρωμένο δίκτυο). 

 Tην υπ΄αριθμ 14670/28.03.2022 (ΑΔΑ:6X3ΦΟΡΕΠ-0ΧΞ) Απόφαση Ανάληψη υποχρέωσης. 

 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ  

ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

15.04.2022 

ημέρα 

Παρασκευή 

και ώρα 11:00 

Γραφείο 

Προμηθειών 3η 

ΔΥΠΕ Μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ 

 

23.05.2022 

ημέρα 

Δευτέρα 

και ώρα 23:00 

27.05.2022 

ημέρα 

Παρασκευή 

και   ώρα 11:00 

 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
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(ΕΣΗΔΗΣ)Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της ελάχιστης προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών η οποία ορίζεται ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των 35 ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης (άρθρο 27 ν. 
4412/2016) 
 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης10 

Προκήρυξη11 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 08/04/2022 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 12 

Η προκήρυξη13 και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικούς Αύξοντες 
Αριθμούς:103127,143713,143714,143715,143716,143717. 

και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr)του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο141516, σύμφωνα με το άρθρο 66 
του Ν. 4412/2016 :  

 Ν. Θεσσαλονίκης: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ),ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΪΑ) 

 Ν. Κοζάνης: ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ),ΕΟΡΔΟΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΪΑ) 

 Ν. Καστοριάς: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ),ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΪΑ) 

 Ν. Γρεβενών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ), ΜΑΧΗΤΗΣ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΪΑ) 

 Ν. Φλώρινας: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ),ΗΧΩ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΪΑ) 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

                                                           
10 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. 

άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  
11 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

12 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την 
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε 
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη 
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης.   

13 Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του 
ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 

14 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021. 

15 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες 
του ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) 
και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021. 

16 Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλ. και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές 
Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 

:   www.3ype.gr  στην διαδρομή : Home►Προμήθειες - Συμβάσεις ►Προμήθειες ΕΣΠΑ 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει:τον ανάδοχο 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους,17 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                           
17 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,18  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 2022 / S 073-194764 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 22PROC010383769), όπως αυτή έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr)19. 

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης : 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που 
που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από 
το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την 
ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο (έξι) 6 ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

                                                           
18 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α./Α.Φ. με σκοπό να 
περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης 
σύμβασης του άρθρου 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης 
του άρθρου 291, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του 
περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων 
από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν 
πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις 
οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των Παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

19 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 
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παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών. 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής20. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο)δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό»21) και στο ΚΗΜΔΗΣ22. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση.23 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής24συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα,εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 

                                                           
20 Άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
21 Πρβλ οδηγίες για τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 14 «Διορθωτικό» στην ιστοσελίδα του simap 

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-
97d5-0babe74629f4 

22 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη 
διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 

23 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. 

24 Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 
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μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 25.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα26. 

2.1.5 Εγγυήσεις27 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)28, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού29. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης30.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 

                                                           
25 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
26 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
27 Άρθρο 72 ν. 4412/2 016  
28 Πρβλ.  άρθρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 
29 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

30 Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ31, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4,5, 6 και 732και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων33. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης34 

2.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον35. 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής36 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής37, ποσού  

                                                           
31 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
32 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 

2, 4, 5, 6 και 7. 
33 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» 

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, 
κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  

34 Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 
προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 

35 Άρθρο 19 ν. 4412/2016. 
36 Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
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3.365,84€ ευρώ (δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) ευρώ, 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός 
ΦΠΑ. (Σχετικό υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ).Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς  των τμημάτων, το ύψος 
της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, 
του τμήματος /των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά όπως παρακάτω: 
 

TMHMATA 
ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 1.209,35 € 

ΤΜΗΜΑ 2 217,74 € 

ΤΜΗΜΑ 3 1.016,13 € 

ΤΜΗΜΑ 4 471,00 € 

ΤΜΗΜΑ 5 241,94 € 

ΤΜΗΜΑ 6 209,68 € 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 22.06.2023, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 τηςπαρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2.2.2.2.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/201638. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 ,γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, στ)δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το 
κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί39, ζ) στις 
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας,διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουνυποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν,από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεταιη μη 

                                                                                                                                                                                                 
37 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 
4412/2016). 

38 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016. 
39 Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
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συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού40 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη41 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 
ακόλουθαεγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτηεις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ)και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 

                                                           
40 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016 
41 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικέςαποφάσεις  
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τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά:  

-στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

-στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

-στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

-σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3 α)Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως η διασφάλιση και προάσπιση 
υγείας πολιτών 
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
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εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται42 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις43:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201644, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,45 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 

                                                           
42 Οι λόγοι της παραγράφου 2.2.3.4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

43 Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: 
ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών 
λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της 
αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

44 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 

45 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ   
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ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνειτο 
σχετικό γεγονός.46 

2.2.3.5.Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού) 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία47, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 48. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201649. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

 

 

 

 

                                                           
46 Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-

09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
47 Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 

στην υπόθεση C‑ 387/19 
48 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
49 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  

έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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Κριτήρια Επιλογής50 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας51 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.   

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

 Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια52 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

 να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα. Επαρκεί ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας η 
δανειοληπτική ικανότητα (χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις) όταν ανέρχεται τουλάχιστον στο 
10% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναλόγως του προϋπολογισμού των 
προσφερόμενων ειδών των οποίων θα προσφέρει ο οικονομικός φορέας και πιστοποιείται με 
έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα και ότι θα εξετάσει αίτησή 
του για χρηματοδότηση αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Από το έγγραφο αυτό θα πρέπει να 
προκύπτει σαφώς ποιο ποσό διατίθεται στον οικονομικό φορέα για χρηματοδότηση και 
πιστοδοτήσεις, ώστε να κριθεί αν καλύπτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας της διακήρυξης και ποιο ποσό χωριστά αφορά εγγυητικές επιστολές.  

 να διαθέτουν Ολικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη, τουλάχιστον ίσο με την 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναλόγως του προϋπολογισμού των 
προσφερόμενων ειδών δηλαδή: 

 έτος (2017) κύκλος εργασιών  

 έτος (2018) κύκλος εργασιών  

                                                           
50 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 
1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο 
τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν 
ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό 
ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. 
διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 
2.2.9.2.Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 
έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

51 Άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
52 Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι οι Α.Α. μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 

διαμορφώσουν την παρούσα παράγραφο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με 
αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους 
οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα 
αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 
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 έτος (2019) κύκλος εργασιών 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα53 

Κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων (τουλάχιστον μία παράδοση) που πραγματοποιήθηκαν την 
τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού 
παραλήπτη με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν 
υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του 
αναδόχου της προμήθειας. 
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτει το ζητούμενο από την 
διακήρυξη προϊόν για χρονικό διάστημα μικρότερο της ως άνω καθοριζόμενης τριετίας, υποβάλλει τον 
κατάλογο παραδόσεων που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία παράδοση κατά το διάστημα αυτό. 

Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την μορφή του ακόλουθου υποδείγματος: 

Υπόδειγμα Καταλόγου Παραδόσεων 

α/α ΠΕΛΑΤΗΣ 

(ΔΗΜΟΣΙΟΣ Η' 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ) 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ & 

ΛΗΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

1      

2      

.....      

Ειδικά η στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: πιστοποιητικό 
Δημόσιας Αρχής / πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής / υπεύθυνη δήλωση πελάτη – ιδιώτη ή 
υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου αναδόχου ή προμηθευτή. 

Τέλος στην στήλη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» αναφέρεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από έγκριτο και 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας. 

Αν το ύψος του προϋπολογισμού είναι εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα, πρέπει στον κατάλογο να 
απεικονίζεται σε ευρώ, με βάση την ισχύουσα κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης ισοτιμία, η οποία 
επίσης πρέπει να αναγράφεται. 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης54 

 

Πιστοποιητικά όπως απαιτούνται για κάθε τύπο εξοπλισμού και ειδικότερα  όπως αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης). Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά επίσημου 
οργανισμού πιστοποίησης μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα. Αναγνωρίζονται 
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, γίνονται δεκτά 
άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός 

                                                           
53 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
54 Άρθρο 82 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την 

κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης.  

22PROC010386065 2022-04-13
ΑΔΑ: 9ΤΛΞΟΡΕΠ-22Υ



 

Σελίδα 27 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕυρωπαϊκόΤαμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

  

 

 

φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων55 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα να στηρίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής 
δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τηνσχετική  
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας56. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση57. 

                                                           
55 Άρθρο 78 ν. 4412/2016 
56 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 
57 Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
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Στην περίπτωση που oοικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας58.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή59.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ 
Β[συμπληρώνεται από την Α.Α.], το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ60 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του 
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς 
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.61 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

 Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, 
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.62 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.63 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

                                                           
58 Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
59 Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  
60 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

61 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο 
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 
Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

62 Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 
63 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής64. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,65 την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

παρούσης66και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 

αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης67. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του68. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα69 

Α.Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης. 

                                                           
64 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
65 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
66 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)  
67 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
68 Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
69 Άρθρο 80 ν. 4412/2016.  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο 

εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν70. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
(α)αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.471 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

                                                           
70 Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
71 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
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Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i)Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού72. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέαπερί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσηςτου οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

B. 2.Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.73 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.Για την απόδειξη 
άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,εκτός εάν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3.Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5να 
διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα. (Επαρκεί ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας η δανειοληπτική 

                                                           
72 Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 
73 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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ικανότητα (χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις) όταν ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναλόγως του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών των οποίων 
θα προσφέρει ο οικονομικός φορέας και πιστοποιείται με έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι 
συνεργάζεται με τον προσφέροντα και ότι θα εξετάσει αίτησή του για χρηματοδότηση αν και εφόσον 
αναδειχθεί ανάδοχος. Από το έγγραφο αυτό θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ποιο ποσό διατίθεται στον 
οικονομικό φορέα για χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις, ώστε να κριθεί αν καλύπτει τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας της διακήρυξης και ποιο ποσό χωριστά αφορά εγγυητικές 
επιστολές. να διαθέτουν Ολικό ετήσιο κύκλο εργασιώνγια τα ακόλουθα έτη, τουλάχιστον ίσο με την 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναλόγως του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών 
δηλαδή: 

1. έτος (2017) κύκλος εργασιών  
2. έτος (2018) κύκλος εργασιών  
3. έτος (2019) κύκλος εργασιών 
 

οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των τελευταίων τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων σε περίπτωση που η δημοσίευση αυτών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα ή δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις 
τρείς τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται σε δημοσίευση οικονομικών 
καταστάσεων. 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων που 
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της 
ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 
 

Α/Α    
Α/Α 

Πελάτης Σύντομη Περιγραφή 
Προμήθειας 

Διάρκεια Εκτέλεσης 
Προμήθειας 

Προϋπολογισμός Παρούσα 
Φάση 

      

 
1. Αν ο πελάτης είναι δημόσιος φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή 
πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συναχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή ή 
αντίστοιχη σύμβαση με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών –προμήθειας. 
2. Αποδεδειγμένες υλοποιήσεις θα θεωρηθούν εκείνες για τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος καταθέσει 
αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή (πχ σύμβαση με τιμολόγιο).  
3. Ο αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με 
απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες τους οποίους αναφέρει ο ανάδοχος 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα πιστοποιητικά 
που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης) 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
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της στο ΓΕΜΗ74,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης75, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπουγενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους76 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

                                                           
74 Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 

 α.  η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται 
στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 

 γ.  η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι 

ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο 

οικοδομικός συνεταιρισμός), 
 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 η.  η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 θ.  ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 

247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
 ι.  η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
 ια.  η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της 

στην ημεδαπή, 
 ιβ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και 

νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
75Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση 

και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 
Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία 

αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
76 Άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ.i, iiκαι iiiτης περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 
σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεταινα αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών. 

Β.11.Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 
βάσει τιμής 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της  Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της  προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής77. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.78 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

 

2.4.2.1.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 
(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»(εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
 
2.4.2.2.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξειςτου 
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.79 

                                                           
77 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
78 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
79 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και-Υπηρεσίες. 
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση τηςσχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ,τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 
του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4.Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Ταηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν80.   
 
Οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
τα υποδείγματα που αναφέρονται στα εξής: 

 ΠαράρτημαΙΙΙ Υπόδειγμα Πίνακα Συμμόρφωσης 

 Παράρτημα IV  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 Παράρτημα  V  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 
 

2.4.2.5.Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς 
τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 2781του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

                                                           
80 Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
81 Βλ.σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που 
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γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίαςιδιωτικών εγγράφων. 82 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ83 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούςφάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού,τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του,τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α)η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199984, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille),ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο85.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

                                                                                                                                                                                                 
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

82 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 
ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

83 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 

84 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
85 Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς,επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκλησητου αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού86 τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση,υποβάλλονταισύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.] 

 

                                                           
86 Βλ. άρθρο 93  του ν. 4412/2016 
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2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Ι της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα8788. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα..Με την προσφορά, να κατατεθούν πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (κατά 
περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE και δηλώσεις συμμόρφωσης. 

 

Β) Πίνακας συμμόρφωσης 

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική 

προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος 

είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί 

όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που 

έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα 

αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή 

κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει 

την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής 

προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 

τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 

αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου 

Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται 

αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της. 

4. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να 

είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα 

στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα 

σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 

προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18) 

Επίσης στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται συμπληρωμένοι ο πίνακας 

της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

                                                           
87 Άρθρο 94 του ν. 4412/2016 
88 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 
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α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς 
και τους υπεργολάβους που προτείνουν89. 

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος καιτην επιχειρηματική μονάδα στην οποία 
παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

 

Η Οικονομική Προσφορά90 συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
όπως ορίζεται κατωτέρω  

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως 
ορίζεται κατωτέρω:  

Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής 

προσφοράςκαι τον πίνακα οικονομικής προσφοράς συντήρησηςπου περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙVκαι Vτης παρούσας. Υπενθυμίζεται ότι ο αναλυτικός πίνακας της Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές, 

θα πρέπει να συμπεριληφθεί, με ποινή απόρριψης του συνόλου της προσφοράς και στην Τεχνική 

Προσφορά. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται επίσης το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο 

υπάγονται τα προσφερόμενα είδη και θα βαρύνει το φορέα, καθώς και την ισχύ της προσφοράς. Πιο 

συγκεκριμένα: 

α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η 

οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα 

διακήρυξη. 

β. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, 

δασμοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) 

εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί 

υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού, γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών 
προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφτηκαν κατά την τελευταία ημέρα της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το ν. 3846/2010 την δημιουργίας βάσης 
δεδομένων παρατηρητηρίου τιμών για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 
10 του ν. 3580/2007 με βάση τις τιμές των χωρών της Ε.Ε. 

 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

                                                           
89 Άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
90 Άρθρο 95 του ν. 4412/2016 

22PROC010386065 2022-04-13
ΑΔΑ: 9ΤΛΞΟΡΕΠ-22Υ



 

Σελίδα 41 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕυρωπαϊκόΤαμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

  

 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη  
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 1.3 και του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών91 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 
κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.Σε περίπτωση 
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών92 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

                                                           
91 Άρθρο 97 ν. 4412/2016 
92 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,93 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει,εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσονδιαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ)εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

 

                                                           
93 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών94 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης95, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 27.05.2022 και ώρα 
11:00 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της96, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης.Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα97. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας»του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

                                                           
94 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  
95 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016 
96 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την 
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την 
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

97 Άρθρο 102του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021 
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Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχήεπικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους98. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών99. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς,μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Στην περίπτωση 
ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού 
και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.100 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων101 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 
τηςλειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου102 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

                                                           
98 Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
99 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση. 
100 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
101 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
102 Άρθρο 103 του ν. 4412/2016  
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Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5103. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών,κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει μετο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του104. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 

                                                           
103 Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
104 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
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κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης105 

3.3.1.Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η 
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε 
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην 
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με 
τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων 
και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού 
αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής106. Κατά της απόφασης 
κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της 
παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.107 

 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά, 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 
και  
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 

                                                           
105 Άρθρο 105 του ν. 4412/2016 
106 Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
107 Άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4412/2016 
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Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού,θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. ν. 4412/2016 και 1επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος 
με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς 
τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του108 . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης109 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59110. 

                                                           
108 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
109 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
110 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή»σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, 
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την 
Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση 
σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ Δικαίωμα άσκησης του ως άνω 
ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, 
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αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.111 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.112 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η 
παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 
διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά.113 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 

                                                           
111 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
112 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
113 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω 
μηυποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων τωνπροσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 τουάρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώςκαι η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον 
φορέα για τονοποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή 
η κανονικήεκτέλεση της σύμβασης,δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη,ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97,περί χρόνου ισχύος προσφορών,στ) 
για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίαςτου 
περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την 
υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα:  

α. Τον αριθμό της σύμβασης και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης,το είδος και την ημερομηνία έκδοσης 
της εγγυητικής επιστολής.  

β. Τον εκδότη.  

γ. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι της επιστροφής της.  

δ. Τον αριθμό της εγγύησης.  

ε. Τοποσό που καλύπτει η εγγύηση.  

στ. Την πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.  

ζ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.  

η. Τους όρους ότι:  

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 
διζήσεως.  

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα 
καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.  

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχοςοφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 
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τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα τριών (3) μηνών  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

 

4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της παρούσας 
και σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση,οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης(π.χ. με σύμβαση 
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υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης114.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας115. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της116 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/117118 

                                                           
114     Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
115 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
116  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
117 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση 

των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειώνπου 
συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή 
αξιολόγησης) 

118 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α του 
ν. 4412/2016). 
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Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας119, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον 
επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης 
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβειτο ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός 
είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)120. Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 
περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης121 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα,κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθείσε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 

 

 

                                                           
119     Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 
120     Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
  Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).   
121 Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής122 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016123, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(άρθρο 7 Ν.4912/2022 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016124 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού (ν. 4172/2013 αρθ. 64 παρ. 2). 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος125 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 
δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 

                                                           
122Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια του 

άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην 
περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, 
κανονιστικών αποφάσεων. 

123 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  
124 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών  της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

125 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016  
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203 του ν. 4412/2016126 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει 
να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ήκαλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 
μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών 
που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. 
Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 
διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο127πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

                                                           
  
127 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
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εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων128 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016129. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της.Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

                                                           
128 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016.Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό 

όργανο,τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλητου γνωμοδοτικού οργάνου που είναι 
αρμόδιο για ταυπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασίαεκτέλεσης. 

129 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας (Απαιτήσεις -Τεχνικές Προδιαγραφές-Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου  της  Σύμβασης). 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 
ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης130. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16131 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα I της παρούσας. Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 
παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους 
τρόπο/ους: 

                                                           
130     Παρ. 1 και 2 άρθρου 206 
131 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες”  

22PROC010386065 2022-04-13
ΑΔΑ: 9ΤΛΞΟΡΕΠ-22Υ



 

Σελίδα 59 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕυρωπαϊκόΤαμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

  

 

 

μακροσκοπικός έλεγχος  

–μηχανική εξέταση  

– πρακτική δοκιμασία  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνουςσύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στην σύμβαση θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη 
των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.132 

 

 

                                                           
132 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 

η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 210 και 212 ν.4412/2016 
 
Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή, με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να 
περιλαμβάνονται, τουλάχιστον:  
α) Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει.  
β) Αν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σημαία του.  
γ) Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ’ αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και 
τοβάρος,(μικτό-καθαρό).  
δ) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού.  
2. Αν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ανωτέρω τηλεγράφημα ή τηλετύπημα 
ή τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους 
INTRANSIT των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την 
παραλαβή τους. 
 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δεν προβλέπεται σχετική κατάθεση δειγμάτων  

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας133 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα  Ι 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή134 προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

                                                           
133 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
134 Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016 
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Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την  κατάπτωση της εγγυήσεως 
καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην 
παράγραφο4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών  

 

 

 

 

                                                                             Ο Διοικητής 

της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

 

 

                                                                                                               Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Απαιτήσεις-Τεχνικές ΠροδιαγραφέςΑναλυτική Περιγραφή Φυσικού 
και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

TMHMA 1 A/AΕΣΗΔΗΣ 103127 

Είδος 1 – Τηλε-εργασία, Εξυπηρέτηση πολίτη, αποστολή εξετάσεων εργαστηρίων 

Η παράδοση όλου του εξοπλισμού που περιγράφεται στους ακόλουθους πίνακες για το είδος 1 θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες. 
 
Πίνακας 1. Φορητοί υπολογιστές 

Α/Α Γενικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

 Αριθμός Τεμαχίων 39   

1 

Το προτεινόμενο σύστημα να 
είναι επώνυµου 
κατασκευαστικού οίκου, 
σύγχρονης τεχνολογίας µε 
χρόνο ανακοίνωσης από 
Ιανουάριο 2019 ή νεότερη 

Ναι  

 

2 
 

Όλες οι διακριτές συνιστώσες 
του συστήματος να είναι του 
ίδιου διεθνούς κατασκευαστή 
και να καλύπτονται από τους 
ίδιους όρους εγγύησης 

Ναι  

 

3 Να πληροί πιστοποιήσεις CE Ναι   

4 
Να πληροί περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές 

>=ENERGY 
STAR 6.1 

 
 

5 Επεξεργαστής Απαίτηση  
 

5.1 Τύπος 

Η συνολική 
απόδοση του 
επεξεργαστή 

να είναι 
ισοδύναμη ή 

ανώτερη 
αυτής με τα 
παρακάτω 

χαρακτηριστι
κά: 

>=IntelCorei
5 

10thgenerati
on 

 

 

5.2 

Συχνότητα Λειτουργίας 
Επεξεργαστή. Να αναφερθεί η 
συχνότητα λειτουργίας του 
Επεξεργαστή 

>=3,4GHz  
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6 Μνήμη Απαίτηση   

6.1 Μέγεθος >=8GB DDR4   

6.2 Συχνότητα μνήμης DDR4 >=3133MHz   

6.3 
Μέγεθος μέγιστης 
υποστηριζόμενης μνήμης DDR4 >=16GB  

 

7 Τροφοδοτικό Απαίτηση  
 

7.1 Καλώδιο 

Θα 
συνοδεύεται 
από καλώδιο 
τροφοδοσίας 
ρεύματος για 
σύνδεση σε 

πρίζα schuko 

 

 

8 Οπτικός δίσκος Απαίτηση   

8.1 DVD±RW Double Layer/ 24x Ναι   

9 Σκληρός δίσκος Απαίτηση   

9.1 Τεχνολογίας: Μ.2 Ναι   

9.2 Χωρητικότητα >=240GB   

10 Κάμερα ενσωματωμένη Ναι   

11 Ηχεία ενσωματωμένα Ναι   

12 Μικρόφωνο ενσωματωμένο Ναι   

13 Μητρική πλακέτα µε: Απαίτηση   

13.1 
ΕνσωματωμένηΚάρταδικτύου 
10/100/1000MbpsGigabit 
Ethernet 

1  
 

13.2 
Ενσωματωμένη Κάρτα 
δικτύουWiFi 1  

 

13.3 Σύνδεση Bluetooth 1  
 

13.4 OnBoard ΚάρταΓραφικών Ναι   

13.5 Θύρες 

>=2 USB 3.0, 
>=1 Audio-

In/Out, 
1 RJ-45, 

VGA, 
HDMI 

 

 

14 Οθόνη Απαίτηση   

14.1 Μέγεθος οθόνης >=15,6”   

14.2 Ανάλυση >=1920x1080   

15 Λοιπά Χαρακτηριστικά Απαίτηση   

15.1 Μπαταρία 
Τεχνολογίας 

Li-Ion ή 
αντίστοιχη 

 

 

15.2 Ενσωματωμένο Πληκτρολόγιο 

Ελληνο-
λατινικό 

πληκτρολόγιο 
τύπου 

QWERTY µε 
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μόνιμη 
αποτύπωση 

Ελληνικών και 
λατινικών 

χαρακτήρων 
σε κάθε 

πλήκτρο, 
αριθμητικό 

πληκτρολόγιο 

15.3 Ποντίκι USB οπτικό ενσύρµατο Ναι   

15.4 Βάρος <= 2,2Kg   

15.5 

Εγκατεστημένο λειτουργικό 
σύστημα µε γραφικό 
περιβάλλον και δυνατότητα 
σύνδεσης σε Domain Windows 
10 64bit Pro ελληνικό ή 
αντίστοιχο 

Ναι – να 
αναφερθεί 

(ενηµερωµένο 
µε όλα τα 

updates ως 
σήμερα) 

 

 

15.6 

Εγκατεστημένο λογισµικό 
εφαρμογών Γραφείου – Άδειες 
(π.χ. επεξεργαστή κειµένου, 
λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις 
κτλ) π.χ. LibreOffice 

Ναι – να 
αναφερθεί 

 

 

15.7 
Εγκατεστημένο δωρεάν 
λογισµικό Flash Player 

Ναι- η πιο 
πρόσφατη 

έκδοση 

 

 

 
Πίνακας 2. Σταθεροί υπολογιστές 

Α/Α Γενικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

 Αριθμός Τεμαχίων 30   

1 

Το προτεινόμενο σύστημα να 
είναι επώνυµου 
κατασκευαστικού οίκου, 
σύγχρονης τεχνολογίας µε 
χρόνο ανακοίνωσης από 
Ιανουάριο 2019 ή νεότερη 

 
Ναι 

  

2 

Όλες οι διακριτές συνιστώσες 
του συστήματος να είναι του 
ίδιου διεθνούς 
κατασκευαστή και να 
καλύπτονται από τους ίδιους 
όρους εγγύησης 

Ναι 

  

3 Να πληροί πιστοποιήσεις CE Ναι   

4 
Να πληροί περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές 

>=ENERGY 
STAR 6.1 

  

5 Επεξεργαστής Απαίτηση   

5.1 Τύπος 

Η συνολική 
απόδοση του 
επεξεργαστή 

να είναι 
ισοδύναμη ή 

ανώτερη 
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αυτής με τα 
παρακάτω 

χαρακτηριστι
κά: 

>=IntelCorei
5  

10thgenerati
on 

5.2 

Συχνότητα λειτουργίας 
Επεξεργαστή (Να 
αναφερθεί η συχνότητα 
λειτουργίας του 
Επεξεργαστή) 

>=3,4GHz 

  

6 Μνήμη Απαίτηση   

6.1 Μέγεθος >= 8GB DDR4   

6.2 Συχνότητα Μνήμης DDR4 >= 3133MHz   

6.3 
Μέγεθος Μέγιστης 
υποστηριζόμενης μνήμης DDR4 

>=32GB 
  

7 Τροφοδοτικό Απαίτηση   

7.1 Ισχύος >=750 Watt   

7.2 Καλώδιο τροφοδοτικού 

Θα 
συνοδεύετα

ι από 
καλώδιο 

τροφοδοσί
ας 

ρεύματος 
για 

σύνδεση σε 
πρίζα 

schuko 

  

8 Οπτικός δίσκος Απαίτηση   

8.1 DVD±RW Double Layer / 24x Ναι   

9 Σκληρός δίσκος Απαίτηση   

9.1 Τεχνολογίας: SSD Ναι   

9.2 Χωρητικότητα >=256GB   

10 Κάρτα Δικτύου& Υποδοχές Απαίτηση   

10.1 
ΕνσωματωμένηΚάρταδικτύου 
10/100/1000 Mbps Gigabit 
Ethernet 

1 
  

10.2 
Ενσωματωμένη Κάρτα 
δικτύουWiFi 

1 
  

11 Αυτόνομη Kάρτα Γραφικών Ναι   

12 Θύρες 

>= 2 USB 2.0, 
>= 4 USB 3.0, 

(εκ των 
οποίων 

τουλάχιστον 2 
USB 3.0 στην 
πρόσοψη), 

>=1Audio-In, 
>=1Audio-Out, 

>=1PCI 
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Expressx1, 
>=1 PCI 

Express x16, 
1RJ-45, 

>=1HDMI 

13 Οθόνη του ιδίου κατασκευαστή 

Απαίτηση  
(ιδίου 

κατασκευαστ
ή) 

  

13.1 Μέγεθος οθόνης >=23”   

13.2 Τεχνολογίας LED Ναι   

13.3 Ανάλυση >= 1920x1080   

13.4 Είσοδος σήματος 
VGA ή  HDMI  
ή/και Display 

Port 

  

14.5 
 
Καλώδιο 

Θα 
συνοδεύεται 
από καλώδιο 
τροφοδοσίας 
για σύνδεση 

σε πρίζα 
schuko 

ρεύματος  

  

15 Λοιπά Χαρακτηριστικά Απαίτηση   

15.1 Πληκτρολόγιο 

Ναι ελληνο-
λατινικό 

πληκτρολόγιο 
τύπου 

QWERTY µε 
μόνιμη 

αποτύπωση 
ελληνικών και 

λατινικών 
χαρακτήρων 

σε κάθε 
πλήκτρο, 

αριθμητικό 
πληκτρολόγιο 

  

15.2  Ποντίκι USB οπτικό ενσύρµατο Ναι   

15.3 

Εγκατεστημένο λειτουργικό 
σύστημα µε γραφικό 
περιβάλλον και δυνατότητα 
σύνδεσης σε Domain Windows 
10 64bit Pro ελληνικό ή 
αντίστοιχο 

Ναι – να 
αναφερθεί 

(ενημερωμένο 
µε όλα τα 

updates έως 
σήμερα) 

  

15.4 

Εγκατεστημένο λογισµικό 
Εφαρμογών Γραφείου – Άδειες 
(π.χ. επεξεργαστή κειμένου, 
λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις 
κτλ) π.χ. LibreOffice 

Ναι – να 
αναφερθεί 

  

15.5 
Εγκατεστημένο δωρεάν 
λογιστικό Flash Player 

Ναι-η πιο 
πρόσφατη 

έκδοση 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕυρωπαϊκόΤαμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

  

 

 

 
Πίνακας 3. Οθόνες 

Α/Α Γενικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

 Αριθμός Τεμαχίων 30   

1 Χαρακτηριστικά 

Να αναφερθεί  
ο 

Κατασκευαστή
ς / Μοντέλο, 

δεν πρέπει να 
έχει 

ανακοινωθεί 
παύση της 
παραγωγής 

του 
μηχανήματος 
ή κατάσταση 

End Of Life. Το 
προσφερόμεν
ο μοντέλο θα 

πρέπει να 
είναι 

καινούργιο, 
αμεταχείριστο

, όχι 
ανακατασκευ
ασμένο και να 
βρίσκεται στη 

σειρά 
παραγωγής 

του 
εργοστασίου 
παραγωγής. 

  

2 Μέγεθος οθόνης >=23”   

3 Τεχνολογίας LED Ναι   

4 Ανάλυση 
>= 1920 x 

1080 
  

5 Είσοδος σήματος 
VGA ή  HDMI  
ή/και Display 

Port 

  

6 
 
Καλώδιο 

Θα 
συνοδεύεται 
από καλώδιο 
τροφοδοσίας 
για σύνδεση 

σε πρίζα 
schuko 

ρεύµατος και 
καλώδιο VGA 
ή/και HDMI 

ή/και 
DisplayPort 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕυρωπαϊκόΤαμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

  

 

 

 

Πίνακας 4. Πολυμηχανήματα 

Α/Α Γενικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

 Αριθμός Τεμαχίων 26   

1 Κατασκευαστής/Μοντέλο Να αναφερθεί   

2 Αριθμός Μονάδων ΕΠΤΑ (7) Ναι   

3 Τεχνολογία εκτύπωσης 
Ασπρόμαυρος 

laser 
  

4 
Λειτουργίες αντιγραφής, 
εκτύπωσης, σάρωσης, φαξ  

Ναι 
  

5 

Το σύνολο των 
πολυμηχανημάτων να είναι του 
ίδιου κατασκευαστή. Δεν πρέπει 
να έχει ανακοινωθεί παύση της 
παραγωγής του μηχανήματος ή 
κατάσταση End Of Life. 

Ναι 

  

6 

Το προσφερόμενο μοντέλο θα 
πρέπει να είναι καινούργιο, 
αμεταχείριστο, όχι 
ανακατασκευασμένο και να 
βρίσκεται στη σειρά παραγωγής 
του εργοστασίου παραγωγής. 
Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας 
laser, να είναι της τελευταίας 
πενταετίας (2015-2020). Να 
αναφέρεται η χώρα προέλευσης 
του μοντέλου καθώς και το 
εργοστάσιο κατασκευής. 

Ναι 

  

7 

Εγκατάσταση – 
παραμετροποίηση στον χώρο 
που θα υποδειχθεί από τον 
υπεύθυνο της εκάστοτε Δομής 
Πρωτοβάθμιας Υγείας ή τον 
Υπεύθυνο από την Διεύθυνση 
Πληροφορικής της 3ης ΥΠΕ.  

Ναι 

  

8 

Η κατασκευή και λειτουργία του 
μηχανήματος να είναι σύμφωνα 
με τα διεθνή standards και να 
έχει την πιστοποίηση CE και  η 
προμηθεύτρια εταιρία να είναι 
πιστοποιημένη με ISO 

Ναι 

  

9 
Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας 
(αντίγραφα/εκτυπώσεις) 

Α4 
  

10 
Μεγίστη χωρητικότητα εισόδου 
χαρτιού  

>= 1000 
φύλλων 

  

11 Μνήμη >=512 MB   

12 
Χρόνος εκτύπωσης πρώτης 
σελίδας 

<= 8 
δευτερόλεπτα 

  

13 
Διαχείριση πρωτοτύπων 
Αυτόματος τροφοδότης με 
αναστροφή. 

Ναι 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕυρωπαϊκόΤαμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

  

 

 

14 Δικτυακός εκτυπωτής Ναι   

15 
Μονάδα αυτόματης διπλής 
όψης (duplexunit) 

Ναι 
  

16 Ανάλυση εκτύπωσης 
>=600 x 600 

dpi 
  

17 Ταχύτητα επεξεργαστή >=600Hz   

18 
Μέση κατανάλωση ισχύος σε 
λειτουργία 

<= 650W 
  

19 
Κατανάλωση ισχύος 
(ετοιμότητα) 

<= 40W 
  

20 Πρωτόκολλα PCL5/PCL6   

21 
Ονομαστική ταχύτητα 
εκτύπωσης (σελίδες Α4 ανά 
λεπτό) 

>=33 
σελίδες/λεπτό 

(ppm) 

  

22 
Μηνιαίος φόρτος εργασίας σε 
σελίδες (dutycycle) 

>=50.000 
σελίδες/μήνα 

  

23 Να υποστηρίζει Toner 
>= 3000 
σελίδων 

  

24 Απόδοση Photoconductor 
>=50000 
σελίδες 

  

25 
Ξεχωριστό Toner και 
Photoconductor 

Ναι 
  

26 
Παραδοτέο CD με τους drivers 
για λειτουργικά συστήματα 
Windows 7/8/10  

Ναι 
  

27 Συνδεσιμότητα 
Τουλάχιστον 

Ethernet, USB, 
WiFi 

  

28 Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής Ναι   

29 Λειτουργίες σάρωσης 
Τουλάχιστον 

Scan to folder 
/ email / USB 

  

30 
Παραδοτέο καλώδιο USB και 
καλώδιο δικτύου για τη 
σύνδεση του με υπολογιστή 

Ναι 
  

31 
Υποστηριζόμενες μορφές 
αρχείων σάρωσης 

TIFF, JPEG, 
PDF 

  

32 
Κόστος ανά σελίδα (να φαίνεται 
στην οικονομική προσφορά) 

< 0,01 ευρώ 
  

33 
Εγγύηση του κατασκευαστικού 
οίκου 

>=1έτη 
  

34 

Η προσφερόμενη εγγύηση –
τεχνική υποστήριξη θα πρέπει 
να αποδεικνύεται από Επίσημη 
Δήλωση, ή από Βεβαίωση του 
Κατασκευαστή 

Ναι 

  

35 

Μαζί με την τεχνική προσφορά 
να κατατεθεί και το Φύλλο 
Συμμόρφωσης με απαντήσεις 
προς όλες τις παραγράφους των 
τεχνικών προδιαγραφών. Η μη 
κατάθεση του φύλλου αυτού 
συνεπάγεται τον αποκλεισμό 

Ναι 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕυρωπαϊκόΤαμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

  

 

 

του διαγωνιζόμενου. Όλοι οι 
παραπάνω όροι είναι απαιτητοί, 
επί ποινής αποκλεισμού. 

 
Πίνακας 5. Κάρτες ασύρματου δικτύου 

Α/Α Γενικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

 Αριθμός Τεμαχίων 20   

1 Πρότυπα Δικτύωσης 

IEEE 802.11ac 
/ IEEE 802.11b 
/ IEEE 802.11g 
/ IEEE 802.11n 

  

2 Διασύνδεση PCI-e   

 

ΤΜΗΜΑ 2 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 143713 
Είδος 2 – Ενίσχυση Εργαστηρίων με εξοπλισμό ανάγνωσης/εκτύπωσης γραμμωτού κώδικα 

 
Η παράδοση όλου του εξοπλισμού που περιγράφεται στους ακόλουθους πίνακες για το είδος 2 θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες. 
 
Πίνακας 1. Barcode printers 

Α/Α 
Γενικά 

Χαρακτηριστικά 
Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

 Αριθμός τεμαχίων 26   

1 Τρόπος  εκτύπωσης 
Θερμική Μεταφορά 

/ Άμεσα Θερμικό 
 

 

2 Ανάλυση 203 DPI   

3 
Μεγίστη ταχύτητα 
εκτύπωσης 

102 mm/sec  
 

4 Τύπος ετικετών 

Συνεχής, Με Κενό, 
Με Σήμανση, Με 
εγκοπή, Με κοπή            
(Continuous, Gap, 

BlackMark, Die-Cut, 
Notch) 

 

 

5 
Ειδικά χαρακτηριστικά με 
σήμανση 

Ελάχιστο μήκος από 
την αριστερή 
πλευρά 7mm.                          

Ελάχιστο μήκος από 
την δεξιά πλευρά 

20mm.                             
Ελάχιστο πάχος 
σήμανσης 6mm 

 

 

6 
Ειδικά χαρακτηριστικά με 
κοπή 

Οβάλ: Το κέντρο της 
κοπής βρίσκεται 

στην μεσαία 
γραμμή. 

Ύψος: 3mm , Πλάτος: 
15 mm. 

Ορθογώνιο 
παραλληλόγραμμο: 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕυρωπαϊκόΤαμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

  

 

 

Το κέντρο της κοπής 
βρίσκεται 4,45mm 
στη δεξιά πλευρά 

της μεσαίας 
γραμμής. Ύψος: 

3mm, Πλάτος: 6mm 
Κύκλος: Το κέντρο 

της κοπής βρίσκεται 
4,45mm στη δεξιά 

πλευρά της μεσαίας 
γραμμής. Διάμετρος: 

6mm. 

7 Πλάτος ρολού ετικετών 25 ~ 108mm   

8 Πάχος  ετικετών 0,08 ~ 0.18 mm   

9 Μήκος ετικετών 9,6 ~ 990 mm   

10 
Εξωτερική διάμετρος 
ρολού 

127 mm  
 

11 
Χαρακτηριστικά 
μελανοταινίας 

Μήκος 74m, 
MaxΔιάμετρος 

Ρολού Μελ/νιας 34 
mm, Διάμετρος 

Πυρήνα 12,7 (Wax, 
Wax/Resin, Resin) 

 

 

12 Πλάτος μελανοταινίας 33,8 mm - 110 mm   

13 Μνήμη 
8MB Flash-ROM, 

8MB SDRAM 
 

 

14 Σύνδεση με Η/Υ 
USB 1.1, RS-232, 

Parallel 
 

 

15 Κατανάλωση ρεύματος 

Input: AC 100-240V, 
2.0A, 50-60Hz 

Output: DC 24V, 
2.5A, 60W 

 

 

16 Τύποι barcode 

1D bar code : Code 
39, Code 128A, B & C 

(User selectable / 
Auto), UCC/EAN-128, 

Code 93, Codabar, 
Interleaved 2 of 5, 

UPC-A, UPC-E, UPC-A 
with 2 and 5 add on, 
UPC-E with 2 and 5 

add on, EAN 13, EAN 
8, EAN 13 with 2 and 
5 add on, EAN 8 with 

2 and 5 add on, 
Postnet (5, 9, 11, & 

13 digit) 2D bar 
code: Maxicode 
(modes 2,3,4,6), 

PDF417,MacroPDF41
7, QR Code, Data 
Matrix, and Aztec 

 

 

17 Γλώσσες εκτυπωτή ZPL, ZPL 2, EPL, EPL 2   
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕυρωπαϊκόΤαμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

  

 

 

18 
Πρόσθετες επιλογές 
εκτυπωτή 

Εξωτ. ΒάσηΣτήριξης                                                              
(External label stand) 

 
 

19 
Συνθήκες λειτουργιάς 
περιβάλλοντος 

Λειτουργία: 5 ~ 40°C, 
Αποθήκευση: - 40 ~ 

60°C 
 

 

20 Συμβατό με 
Platform support: 

Windows XP, Vista, 
7, 8, 8.1, 10 

 
 

Πίνακας2. Barcode scanners 

Α/Α Γενικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

 Αριθμός τεμαχίων 20   

1 Τύπος scanner Ενσύρματο, Χειρός   

2 Τεχνολογία αισθητήρα 1D, Laser   

3 Ταχύτητα ανάγνωσης 100 scans/sec   

4 Απόσταση ανάγνωσης 0 – 76 cm   

5 Αυτόματη ανάγνωση ΝΑΙ   

6 Διασύνδεση 
IBM 468x/9x, 

Keyboard Wedge, 
RS-232, USB 

 
 

7 Βάση στήριξης Ναι   

8 Αντοχή πτώσης 1.5 m   

9 Χρώμα Λευκό, Μαύρο   

10 Εγγύηση 3 χρόνια   

11 Συμβολογίες 

Chinese 2 of 5, 
Codabar, Code 11, 

Code 128, Code 128 
Full ASCII, Code 39, 
Code 39 Full ASCII, 
Code 39 TriOptic, 

Code 93, Discrete 2 
of 5, GS1 DataBar 

(formerly RSS) 
variants, IATA, 

Interleaved 2 of 5, 
MSI, UPC/EAN, 
UPC/EAN 128, 
UPC/EAN with 
Supplementals 

 

 

 
 
Πίνακας 3. AdapterUSBtoSerial 

Α/Α 
Γενικά 

Χαρακτηριστικά 
Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

 Αριθμός Τεμαχίων 20   

1 Απόληξη 1 USB   

2 Απόληξη 2 Serial   
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕυρωπαϊκόΤαμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

  

 

 

ΤΜΗΜΑ  3 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 143714 
Είδος 3 – Ασύρματο δίκτυο για εξυπηρέτηση εργαζομένου/πολίτη 

 
Αντικείμενο του έργου 

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση νέας καλωδιακής υποδομής κατηγορίας cat6 με 
δομημένο τρόπο για την εξυπηρέτηση του νέου δικτύου ασύρματης πρόσβασης που πρόκειται να 
εγκατασταθεί στα 13 Κέντρα Υγείας (Κ.Υ) της 3η ΥΠΕ Δυτικής Μακεδονίας, όπως ενδεικτικά 
αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/
Α 

ΚΥ  Τ.Μ. 
Θέσεις 

εργασίες 

Γραμμέ
ς 

Ιντερνετ 

Πλήθος 
νέων 

κεραιών  

Πλήθος 
νέων 

PoESwitch 

Πλήθος 
νέων 

gateway 

1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1240 30 1 5 1 1 

2 
ΚΑΠ ΔΕΗ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

- 10 1 5 1 1 

3 ΣΕΡΒΙΩΝ  1218 30 1 5 1 1 

4 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 1066 19 1 5 1 1 

5 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 1274 22 2 5 1 1 

6 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 1034 20 1 5 1 1 

7 
ΚΑΠ ΔΕΗ 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

- 20 1 5 1 1 

8 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 370 10 1 5 1 1 

9 ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1129 22 1 5 1 1 

10 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1191 20 1 5 1 1 

11 
ΑΡΓΟΥΣ 
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 

2028 18 1 5 1 1 

12 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 900 20 1 5 1 1 

13 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 991 15 1 5 1 1 

 

Αφορά επίσης την προμήθεια και εγκατάσταση νέων επιτοίχιων Racks 600x600mm πλήρης, με όλα τα 
εξαρτήματα και παρελκόμενα τους -όπως αναλυτικά περιγράφονται στους πίνακες συμμόρφωσης- 
για την φιλοξενία του νέου παθητικού και ενεργού εξοπλισμού τα οποία θα τοποθετηθούν για την 
εξυπηρέτηση της νέας καλωδίωσης.  

 

Σε κάθε ένα Κέντρο Υγείας θα εγκατασταθεί το ακόλουθο σύστημα:  

 πέντε (5) σταθμοί ασύρματης πρόσβασης τεχνολογίας AC Dual-Band 802.11 a/b/g/n/ac, 

Speed 2.4GHz: 300Mbps, Speed 5GHz: 867Mbps, Range 122m, Security WEP, WPA-PSK, WPA-

TKIP, AES, WPA2, 802.11i,  

 ενα (1) PoE Switch 8-port (PoE Budget 150W). 8x Gigabit RJ45 ports and 2x SFP ports. Non-

blocking throughput: 10 Gbps. Maximum power consumption: 150W. Supports POE+ IEEE 

802.3at/af and 24V Passive PoE advanced Layer-2 switching features and protocols, and also 

provides Layer-3 routing capability  

 ένα (1) Gateway 4-Port με 2 Gigabit Ethernet ports, 2 Gigabit RJ45/SFP ports, 1 RJ45 Serial 

Console port, 2.4 million packets per second for 64 - byte packets, 4 Gbps total line rate for 

packets 512 bytes or larger, Integrated and managed with Controller v4.x, Secure off - site 

management and monitoring, CLI management for advanced users   

 

Το έργο περιλαμβάνει επίσης υλικά και εργασίες για την πλήρη καλωδιακή εγκατάσταση (πρίζες, 

22PROC010386065 2022-04-13
ΑΔΑ: 9ΤΛΞΟΡΕΠ-22Υ



 

Σελίδα 74 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕυρωπαϊκόΤαμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

  

 

 

καλώδιο, κανάλια, τερματισμοί, καλώδια μεικτονόμησης, διατρήσεις, αποκαταστάσεις κλπ) ανάλογα 
με τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και στα σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Αλλαγές 
και μετακινήσεις θέσεων που τυχόν προκύψουν θα πρέπει να τροποποιηθούν και να υποδειχθούν 
από το τμήμα πληροφορικής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 
Το έργο περιλαμβάνει επίσης όλα τα επιπλέον υλικά και εργασίες που τυχόν απαιτηθούν ως 
επέκταση της υπάρχουσας υποδομής και είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 
Ενδεικτικά και όχι κατ’ αποκλειστικότητα αναφέρονται: επέκταση κατανεμητή, τοποθέτηση επιπλέον 
πολύζευγων ζευκτικών καλωδίων (riser), τοποθέτηση νέας σχάρας ή εύκαμπτου σωλήνα όπου τα 
υπάρχοντα είναι πλήρη ή δεν υπάρχουν. 
Επίσης περιλαμβάνει την πλήρη πιστοποίηση των καλωδιώσεων χαλκού. Οι μετρήσεις θα πρέπει να 
υλοποιηθούν με διαπιστευμένο όργανο της Fluke (μοντέλο DTX-1800 ή ανώτερο) και οι μετρήσεις να 
παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο τμήμα πληροφορικής.  
Λόγω της ιδιαιτερότητας των χώρων και με δεδομένη την ύπαρξη ασθενών και νοσηλευτικού 
προσωπικού ιδιαίτερα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αιχμής, η εγκατάσταση του συστήματος 
πρέπει να υλοποιείται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης και εβδομαδιαίου προγραμματισμού 
εργασιών. Τα αιτήματα θα πρέπει να γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με κοινοποίηση της 
λίστας των προς εγκατάσταση σημείων. 
 
Ειδικές απαιτήσεις (ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 
Ο προσφερόμενος παθητικός εξοπλισμός δομημένης καλωδίωσης και πιο συγκεκριμένα τα καλώδια 
χαλκού U/UTP cat6 4-ζευγών, τα πλαίσια πριζών, keystone Jacks και κυτία πριζών, Patch Panels 
χαλκού, καθώς και τα Patch Cords χαλκού θα πρέπει να είναι (επί ποινή αποκλεισμού) του ιδίου 
κατασκευαστή. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος εγκαταστάτης του προσφερόμενου καλωδιακού 
συστήματος και να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικού επίσημου πιστοποιητικού 
(AuthorizedInstaller/IntegratorCertificate ή αντίστοιχο πιστοποιητικό) από τον επίσημο 
κατασκευαστή και σε ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης. Ως εκ τούτου, με την ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης, θα μπορεί πρέπει να δοθεί 25-ετής γραπτή εγγύηση του επίσημου κατασκευαστικού 
οίκου για το σύστημα δομημένης καλωδίωσης.  
O ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει τουλάχιστον 5 έργα δομημένης καλωδίωσης αντίστοιχου 
μεγέθους κατά την τελευταία 5-ετία με προσκόμιση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής. 
Η συνολική εμπειρία του αναδόχου θα πρέπει να αποδεικνύεται με σύντομο κατάλογο έργων που θα 
δοθεί και ο οποίος θα εμπεριέχει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα πεδία: Τίτλος Έργου, Εταιρία για 
λογαριασμό της οποίας έχει εκτελεσθεί το έργο, Προϋπολογισμός έργου, Ημερομηνία ολοκλήρωσης. 
Δύναται -κατόπιν αιτήσεως της επιτροπής- να ζητηθούν μετά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης τα 
πρωτοκολλά παραλαβής τουλάχιστον πέντε αντίστοιχων έργων. 
Ειδικότερα, ο σύστημα θα πρέπει να ακολουθεί πλήρως τις προδιαγραφές δομημένης καλωδίωσης 
EN 50173 ή εναλλακτικά ISO/IEC11801 (2nd Edition) και να παρέχει κανάλι μετάδοσης (link) κλάσης Ε 
(Class E).   
 
Καλώδια χαλκού U/UTP 
Όλα τα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών πρέπει να είναι τεσσάρων συνεστραμμένων ζευγών, U/UTP 
διατομής 23ΑWG, category 6 (ClassE), με ειδικό μανδύα LowSmokeZeroHalogen (LSZH) και επίσημη 
πιστοποίηση EN 50346 ή εναλλακτικά ISO/IEC 11801 (2ndEdition): 2010. Οι αγωγοί των καλωδίων 
πρέπει να είναι χάλκινοι μονόκλωνοι με ειδικό μανδύα L.S.Z.H χρώματος εξωτερικού μανδύα 
διαφορετικό του Γκρι (Grey). Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι συμβατά με την Οδηγία Απαγόρευσης 
Χρήσης Επικίνδυνων Υλικών (RoHS) compliant 2002/95/EC και CPR ready.  
 
Πρίζες 
Σε κάθε πρίζα πρέπει να τερματίζουν δύο ανεξάρτητα καλώδια UTP cat 6 τεσσάρων ζευγών. Κάθε 
πρίζα θα αποτελείται από πλαίσιο πρίζας 86x86mm Unloaded του ιδίου κατασκευαστή με το 
προσφερόμενο καλωδιακό σύστημα εφοδιασμένο με υπογωνία Module για την φιλοξενία δύο (2) 
Keystone Jacks τύπου RJ45, 8 επαφών τύπου tool-less δηλ. να τερματίζονται χωρίς τη χρήση 
εργαλείου τερματισμού (crimp tool). 
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Τα keystoneJack να είναι category 6 unshielded του ιδίου κατασκευαστή και κατασκευασμένα βάση 
ISO/IEC 11801 (2ndEdition) CLASSE/Category 6 [1GFCBASE-T, 1000BASE-T (GigabitEthernet) ATM 
1200] IEC 60603-7-Pt 4 compliant. Οι πρίζες θα πρέπει να στερεώνονται επίτοιχα σε εξωτερικό κυτίο 
πρίζας 86x86x45mm του ιδίου κατασκευαστή και στην ίδια απόχρωση με το υπόλοιπο πλαίσιο της 
πρίζας.   
Οι πρίζες θα πρέπει να αριθμηθούν με ενιαίο τρόπο σε συνεννόηση με το τμήμα πληροφορικής. Οι 
πρίζες θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα επιθεώρησης και αποκατάστασης των συνδέσεων από 
το μπροστινό μέρος και χωρίς να χρειάζεται απεγκατάσταση της πρίζας. 
 
Patch CordsU/UTP 
Οι μεικτονομίσεις τοσο στην πλευρά των Racks όσο και στην πλευρά των πριζών να γίνουν με 
χρώματος μπλε Cat 6 Unscreened LSZH Patch Cords U/UTP μήκους 0.5m/1.0m/2.0m/3.0m ή 5.0m του 
ιδίου κατασκευαστή με το προσφερόμενο καλωδιακό σύστημα. Θα πρέπει να είναι εργοστασιακά 
κατασκευασμένα (όχι ιδιοκατασκευές), να διαθέτουν μανδύα Low Smoke Zero Halogen (LSZH) με 
αγωγούς κατασκευασμένους από καθαρό χαλκό και όχι κράμα αλουμινίου πχ CCA (επί ποινή 
αποκλεισμού). 
 
Patch Panels U/UTP 
Τα Ρatch Panels θα πρέπει να είναι 19'' 1U με Cable Manager του ιδίου κατασκευαστή με το 
προσφερόμενο καλωδιακό σύστημα χωρητικότητας 24 keystone tooless jack (4x6 port configuration) 
ANSI/TIA 568-C-2 με ειδική θήκη για αυτοκόλλητα (Labeling) σε κάθε πόρτα με αφαιρούμενο διάφανο 
προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα και  χρώματος μαύρο. Κάθε Patchpanel θα προσφέρεται πλήρης με 
24 Jacks cat6 keystone unshielded του ιδίου κατασκευαστή according to ISO/IEC 11801 (2nd Edition) 
CLASS E/Category 6 [1G FCBASE-T, 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) ATM 1200] IEC 60603-7-Pt 4 
compliant χρώματος μαύρο. Σε κάθε Patchpanel θα πρέπει να υπάρχει αρίθμηση των θέσεων στην 
οποία θα πρέπει να φαίνεται ο όροφος και ο αριθμός της πρίζας που είναι τερματισμένη στη 
συγκεκριμένη θέση. 
 
Κανάλια διέλευσης καλωδίων 
Το κανάλι και οι οδεύσεις που θα τοποθετηθούν πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές EN 50173 ή 
εναλλακτικά ISO/IEC 11801. Να είναι ηλεκτρολογικό από αυτοσβενούμενο πλαστικό U-PVC λευκού 
χρώματος με ανοιγόμενο καπάκι κατασκευασμένο σύμφωνα με Οδηγία 73/23/ΕE όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕE και σύμφωνο με VDE 0604 & ΕΛΟΤ ΕΝ 50085. Όλες οι 
καλωδιώσεις (συμπεριλαμβανομένων των patch-cords σύνδεσης των access points με τις πρίζες) 
πρέπει να τοποθετηθούν σε κανάλια ή στις ψευδοροφές σε ειδικές σωληνώσεις, στερεωμένες σε 
σταθερά σημεία (οροφή, κολώνες, δοκάρια). Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί ώστε να 
προστατεύονται οι καλωδιώσεις που διέρχονται από μεταλλικές ακμές. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα 
ώστε οι καλωδιώσεις να έχουν τις απαιτούμενες βάσει αντίστοιχων διεθνών προτύπων αποστάσεις 
από καλωδιώσεις ισχύος. Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι οργανωμένα με χρήση εξαρτημάτων 
συγκράτησης σε όλο το μήκος τους. Όλες οι καλωδιώσεις UTP στους εσωτερικούς χώρους πρέπει να 
διέρχονται από κανάλια τα οποία θα εγκατασταθούν πάνω από το σοβατεπί με τρία τουλάχιστον 
στηρίγματα ανά μέτρο. Όλες οι απολήξεις, διακλαδώσεις, γωνίες κλπ πρέπει να υλοποιούνται με 
τυποποιημένα εξαρτήματα και όχι ιδιοκατασκευές.  
 
Τερματισμοί  
Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να τερματίζουν και στις δύο άκρες τους, σύμφωνα με Τ568B pin/pair 
assignment.  Όλες οι καλωδιώσεις UTP και οι τερματισμοί πρέπει να είναι τεσσάρων ζευγών. Όλα τα 
καλώδια, κατανεμητές, πρίζες κλπ. θα πρέπει να έχουν ετικέτες, ώστε να παρέχεται πλήρης 
τεκμηρίωση της εγκατάστασης. Οι ετικέτες θα είναι πλαστικοποιημένες και τυπωμένες με ειδικό 
εκτυπωτή και ανεξίτηλο μελάνι. 
 
Έλεγχος του συστήματος 
Στην τεχνική προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες οι μετρήσεις και χαρακτηριστικά του 
κατασκευαστή για το κάθε εξάρτημα και καλώδιο που θα προσφερθεί. Στην τεχνική προσφορά 
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πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κατάλογος και χαρακτηριστικά των συσκευών που θα 
χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο του συστήματος.  
Όλες οι καλωδιώσεις και τα ενδιάμεσα εξαρτήματα πρέπει να ελεγχθούν πλήρως με βάση τις 
διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται στη προδιαγραφή EN 50346 ή εναλλακτικά IEC 61935-1. Όλα 
τα σφάλματα που τυχόν διαπιστωθούν πρέπει να διορθώνονται πριν προχωρήσουν οι δοκιμές. 
 
Rack 
Σε κάθε Κέντρο Υγείας (Κ.Υ) και για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου, θα εγκατασταθεί -σε 
σημείο που θα υποδειχθεί- νεα επιτοίχια/επιδαπέδια καμπίνα 9RU 600x600mm για την φιλοξενία 
του προς εγκατάσταση εξοπλισμού και πρόβλεψη επιπλέον χώρου για προσθήκη εξοπλισμού στο 
μέλλον. Η μπροστινή πόρτα κάθε Rack θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη με Smoked πλήρους 
μήκους αντιστατικό γυαλί ασφαλείας (θρυμματιζόμενo) πάχους 4,0mm με κλείδωμα ενός σημείου, 
με aluminiumdoorframe και μεταλλική πλάτη, αποσπώμενα πλαϊνά καλύμματα, ΙP20, χρώματος RAL 
9005 Black, οροφή με multiplecableentryoptions, levelingfeetgroup και loadcapacity 80kg. Πρέπει να 
διαθέτει επίσης Set ανεμιστήρων οροφής με θερμοστάτη του ιδίου κατασκευαστή με το Rack. 
 
Σε όλα τα προς εγκατάσταση Racks και για την τροφοδοσία των ενεργών συσκευών πρέπει να 
προμηθευτούν και εγκατασταθούν έκαστο από 1 τεμάχιο PDU 19" 1U οριζόντιας τοποθέτησης, 8 
θέσεων DIN49440 με φωτεινό διακόπτη Poweron/off και μήκος καλωδίου τουλάχιστον 1.8m, 
ασφάλεια 16A, με μέγιστο 3500Watt χρώματος Black.  
Να προμηθευτούν Set παξιμάδι και βίδα Μ6Χ16 για όλο τον παρελκόμενο εξοπλισμό. 
Όλα τα Racks θα φέρουν Οργανωτές καλωδίων τύπου "SLOT" 1UBlackCableBarwith 12 SlotsandCover 
ισάριθμα με το σύνολο του ενεργού και παθητικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί (patchpanels 
χαλκού κ Switches) 
 
Καλώδιο Τηλεφωνικό 4-ζευγών 
Κάθε νέο Rack θα πρέπει να συνδέεται με τον κεντρικό κατανεμητή του Κέντρου Υγείας με ένα 
U/UTPcat 6 ίδιων χαρακτηριστικών με την καλωδίωση των Wi-Fi.  
 
Τηλεφωνικός κατανεμητής εισαγωγής ΟΤΕ 
Να υπάρχει κατανεμητής 10-ζευγων σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές DIN 40050, IEC 529 για 
εσωτερικούς χώρους με δείκτη στεγανότητας (IP 43), από υλικό πλαστικό ABS (αυτοσβενούμενο), 
RoHS Compliant χρωματισμού Γκρι RAL 7035, Διαιρούμενου Τύπου, επίτοιχος  ή και χωνευτός με το 
ανάλογο πλαίσιο εντοιχισμού που διατίθεται “extra” στην συσκευασία. Να διαθέτουν πόρτα με 
“κλειδαριά” ασφαλείας (2 κλειδιά) για την ασφάλιση του κατανεμητή και αυτοκόλλητο πίνακα 
σήμανσης τηλ. ζευγών. Να είναι εξοπλισμένοι με μεταλλικές βάσεις για την στήριξη οριολωρίδων 10 
ζευγών LSA-PLUS (Αντιμαγνητικό ανοξείδωτο έλασμα AISI 304). Να υπάρχει καλώδιο με κεντρικό 
σημείο γείωσης  (με ειδική μπάρα στερέωσης καλωδίων).   
 
Οριολωρίδα 10 ζευγών 
Τύπου LSA-PLUS με επαφές IDC (εισόδου - εξόδου) Πλαστικό Υλικό Κατασκευής ABS-PBT 
(Αυτοσβενούμενο) UL 94V0, Aκίδες επαφής ορείχαλκος επαργυρωμένος ~ 0.5μm 
 
Ενδεικτικός Πίνακας προμέτρησης «τυπικού» Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) 

A/A Είδος Ποσότητα  

1 Τηλεπικοινωνιακές λήψεις    

1.1 
Πλαίσιο πρίζας 86x86mm Unloaded του ιδίου κατασκευαστή με το 
προσφερόμενο καλωδιακό σύστημα εφοδιασμένο με υπογωνία Module 
για την φιλοξενία δύο (2) Keystone Jacks.  

5 

1.2 

Jack cat6 keystone unshielded του ιδίου κατασκευαστή με το 
προσφερόμενο καλωδιακό σύστημα according to ISO/IEC 11801 (2nd 
Edition) CLASS E/Category 6 [1G FCBASE-T, 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) 
ATM 1200] IEC 60603-7-Pt 4 compliant.  

5 
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1.3 
Επιτοιχο εξωτερικό κυτίο πρίζας 86x86x45mm του ιδίου κατασκευαστή 
και στην ιδία απόχρωση με το πλαίσιο της πρίζας.   

5 

2 Καλώδιο /Patch panels / Κανάλια / Patch Cords   

2.1 

Καλώδιο φωνής/δεδομένων category 6 (Class E) U/UTP τεσσάρων ζευγών 
23awg απο αγωγούς μονόκλωνους χαλκού (Solid Copper) TIA/EIA568, με 
ειδκό μανδύα L.S.Z.H χρώματος εξωτερικού μανδύα διαφορετικό του Γκρι 
(Grey) για την εξυπηρέτηση 5 γραμμών (Wi-Fi) + νέα γραμμή εισαγωγής 
παρόδου (OTE). Πιστοποιημένο βάση των προτύπων ISO/IEC 11801 2nd 
Edition, ANSI/TIA 568-C.2, EN 50173, IEC 61156-5 και EN 50288-3-1 

420 

2.2 

Ρatch Panel χωρητικότητας 24θυρων 19'' 1U με Cable Manager του ιδίου 
κατασκευαστή με το προσφερόμενο καλωδιακό σύστημα χωρητικότητας 
24 keystone tooless jack (4x6 port configuration) ANSI/TIA 568-C-2 με 
ειδική θήκη για αυτοκόλλητα (Labeling) σε κάθε πόρτα με αφαιρούμενο  
διάφανο προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα. Χρώματος Μαύρο 

1 

2.3 
Κανάλι ηλεκτρολογικό από αυτοσβενούμενο πλαστικό U-PVC λευκό 
κατασκευασμένο σύμφωνα με οδηγία 73/23/EU & VDE 0604 διατομής 
25X25mm  

όσα 
απαιτηθούν 

2.4 
Κανάλι ηλεκτρολογικό από αυτοσβενούμενο πλαστικό U-PVC λευκό 
κατασκευασμένο σύμφωνα με οδηγία 73/23/EU & VDE 0604 διατομής 
40Χ40mm  

όσα 
απαιτηθούν 

2.5 Μικροϋλικα εγκατάστασης  
όσα 

απαιτηθούν 

2.6 Cat 6 Unscreened LSZH Patch Cords U/UTP μηκους 0.5m- LSZH Blue 5 

2.7 Cat 6 Unscreened LSZH Patch Cords U/UTP μηκους 2.0m- LSZH Blue 5 

3 Υπηρεσίες εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης   

3.1 Κατασκευή νέας γραμμής δομημένης καλωδίωσης  6 

3.2 Διατρήσεις τοιχοποιίας και αποκατάστασεις 
όσα 

απαιτηθούν 

4 Rack και παρελκόμενα   

4.1 
Επιτοιχη/Επιδαπεδια καμπίνα 9U 600x600mm συμπεριλαμβανόμενου set 
ρακοβιδες και 4 στριφωνια μπετού στήριξης. 

1 

4.2 Σύστημα ανεμιστήρων οροφής και θερμοστάτη 1 

4.3 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την τροφοδοσία του νέου Rack  1 

4.5 

PDU 19" 1U οριζόντιας τοποθέτησης, Output sockets: 8 x DIN49440, με 
μήκος καλωδίου 1.8m, 16A, Voltage rating 250V AC στα 50/60Hz με 
μέγιστο 3500Watt, να διαθέτει φωτεινό διακόπτη Power on/off χρωματος 
Black. To PDU μπορεί να είναι του ιδίου ή άλλου επίσημου κατασκευαστή. 
Να δοθούν Κατασκευαστής και εργοστασιακοί κωδικοί  

1 

5 Wi-Fi / Switch / Gateway   

5.1 

Access Point indoor Dual-Band 802.11 a/b/g/n/ac, Speed 2.4GHz: 
300Mbps, Speed 5GHz: 867Mbps, Range 122m, Dimensions 
160x160x31.45mm, Security WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, AES, WPA2, 
802.11i 

5 

5.2 

Switch 8-port (PoE Budget 150W). 8x Gigabit RJ45 ports and 2x SFP ports. 
Non-blocking throughput: 10 Gbps. Maximum power consumption: 150W. 
Supports POE+ IEEE 802.3at/af and 24V Passive PoE advanced Layer-2 
switching features and protocols, and also provides Layer-3 routing 
capability. 

1 

5.3 Controller integrated computer and software controller. 1 
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5.4 

Security Gateway, PRO, 4-Port. Περιλαμβάνει 2 Gigabit Ethernet ports, 2 
Gigabit RJ45/SFP ports, 1 RJ45 Serial Console port, 2.4 million packets per 
second for 64 - byte packets, 4 Gbps total line rate for packets 512 bytes or 
larger, Integrated and managed with Controller, Secure off - site 
management and monitoring, CLI management for advanced users 

1 

5.5 Παραμετροποίηση συστήματος ασύρματης πρόσβασης 1 

 
Η παράδοση, η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση του εξοπλισμού για το είδος 3 θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε έξι (6) μήνες. 
 
 
Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών 

A/A Είδος Απαίτηση Απάντηση  

Παραπομπ
ή σε 

τεχνικό 
φυλλάδιο  

Χώρα 
καταγωγής 

1 Γενικές απαιτήσεις 
 

      

1.1 

Ο ανάδοχος ή ο επίσημος 
υπεργολάβος του θα πρέπει 
να διαθέτει πιστοποιητικό 
έγκρισης Συστήματος 
Διαχείρισης ISO 9001:2015 
για Μελέτη, Εγκατάσταση & 
Τεχνική υποστήριξη δικτύων 
τηλεπικοινωνιών. Να δοθεί 
αντίγραφο του 
πιστοποιητικού εν ισχύ κατά 
την ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς.  

Ναι       

1.2 

Ο ανάδοχος ή ο επίσημος 
υπεργολάβος του θα πρέπει 
να έχει καθιερωμένο 
σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης σε συμμόρφωση 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
14001:2015. Να δοθεί 
αντίγραφο του 
πιστοποιητικού εν ισχύει 
κατά την ημερομηνία 
υποβολής 

Ναι       

1.3 

Ο ανάδοχος ή ο επίσημος 
υπεργολάβος του θα πρέπει 
να έχει καθιερώσει σύστημα 
Υγείας και Ασφάλειας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με 
το πρότυπο OHSAS 
18001:2008. Να δοθεί 
αντίγραφο του 
πιστοποιητικού εν ισχύ κατά 
την ημερομηνία υποβολής 

Ναι       
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1.4 

O ανάδοχος ή ο επίσημος 
υπεργολάβος θα πρέπει να 
έχει εκτελέσει τουλάχιστον 5 
έργα δομημένης 
καλωδίωσης αντίστοιχου 
μεγέθους κατά την 
τελευταία 5-ετία με 
προσκόμιση των 
αντίστοιχων πρωτοκόλλων 
παραλαβής.  

Ναι       

1.5 

Η συνολική εμπειρία του 
αναδόχου ή του επίσημου 
υπεργολάβου θα 
αποδεικνύεται με σύντομο 
κατάλογο έργων που θα 
δοθεί και ο οποίος θα 
εμπεριέχει τα ακόλουθα 
πεδία: Τίτλος Έργου, Εταιρία 
για λογαριασμό της οποίας 
έχει εκτελεσθεί το έργο, 
Προϋπολογισμός έργου, 
Ημερομηνία ολοκλήρωσης  

Ναι       

2 Ειδικές απαιτήσεις 
 

      

2.1 

Ο προσφερόμενος 
παθητικός εξοπλισμός 
δομημένης καλωδίωσης και 
συγκεκριμένα τα καλώδια 
χαλκού U/UTP cat6 4-
ζευγών, τ τα πλαίσια πριζών, 
keystone Jacks και κυτία 
πριζών, Patch panels 
χαλκού, οπτικοί 
κατανεμητές (ODF), pigtails 
OM3, καθώς και τα Patch 
Cords χαλκού και οπτικής 
ινας θα πρέπει να είναι (επί 
ποινή αποκλεισμού) του 
ιδίου κατασκευαστή. 

Ναι       

2.2 

O ανάδοχος ή ο επίσημος 
υπεργολάβος θα πρέπει να 
είναι επί ποινή αποκλεισμού 
πιστοποιημένος 
εγκαταστάτης του 
προσφερόμενου 
καλωδιακού συστήματος και  
να αποδεικνύεται με την 
προσκόμιση σχετικού 
πιστοποιητικού εν ισχύ κατά 
την ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς. 

Ναι       

2.3 
Με την ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης, να δοθεί 25-
ετής γραπτή εγγύηση 

Ναι       
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καλωδιακού συστήματος 
από τον επίσημο 
κατασκευαστικό οίκο. 

3 
Καλώδιο 
φωνής/δεδομένων  

      

3.1 

Καλώδιο φωνής/δεδομένων 
category 6 (Class E) U/UTP 
τεσσάρων ζευγών 23awg 
από αγωγούς μονόκλωνους 
χαλκού (Solid Copper) 
TIA/EIA568, με εδικό 
μανδύα L.S.Z.H χρώματος 
εξωτερικού μανδύα 
διαφορετικό του Γκρι (Grey) 

Ναι       

3.2 
Να δοθεί ο Εργ. Κωδικός και 
ο Κατασκευαστής του 
υλικού  

Ναι       

3.3 
Να είναι συμβατό σύμφωνα 
με ISO/IEC11801 (2nd 
Edition) 

Ναι       

3.4 
Να είναι RoHS compliant 
βάση οδηγίας 2002/95/E  

Ναι       

3.5 
Να διαθέτει REACH/SVHC 
σύμφωνα με τον κανονισμό 
(EC) No. 1907/2006 

Ναι       

3.6 
Να είναι CPR ready με 
βαθμό DCA_S2D2A1 

Ναι       

3.7 
Προσφέρεται σε 
συσκευασία 305m bull-box  

Ναι       

3.8 

Πιστοποιημένο βάση των 
προτύπων ISO/IEC 11801 
2nd Edition, ANSI/TIA 568-
C.2, EN 50173, IEC 61156-5 
και EN 50288-3-1 

Ναι       

3.9 
Εύρος λειτουργίας -20οC 
έως +60οC ή καλύτερο 

Ναι       

3.10 

Nα διαθέτει πίνακα δοκιμών 
λειτουργίας κατ' ελάχιστον 
μέχρι τα 250MHz με 
αναγραφή των επιπέδων db 
για Attenuation, NEXT, ACR, 
PSNEXT ELFΕΧΤ, PCELFΕΧΤ 
και Return Loss εως 250MHz 

Ναι       

4 
Πρίζα φωνής/δεδομένων 
με 1x RJ-45   

      

4.1 

Πλαίσιο πρίζας 86x86mm 
Unloaded του ιδίου 
κατασκευαστή με το 
προσφερόμενο καλωδιακό 
σύστημα εφοδιασμένο με 
υπογωνία Module για την 
φιλοξενία Keystone Jack.  

Ναι       
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4.2 

Jack cat6 keystone 
unshielded του ιδίου 
κατασκευαστή με το 
προσφερόμενο καλωδιακό 
σύστημα according to 
ISO/IEC 11801 (2nd Edition) 
CLASS E/Category 6 [1G 
FCBASE-T, 1000BASE-T 
(Gigabit Ethernet) ATM 
1200] IEC 60603-7-Pt 4 
compliant.  

Ναι       

4.3 

Επιτοιχο εξωτερικό κυτίο 
πρίζας 86x86x45mm του 
ιδίου κατασκευαστή και 
στην ιδία απόχρωση με το 
πλαίσιο της πρίζας.   

Ναι       

4.4 
Να δοθούν Κατασκευαστής 
και εργοστασιακοί κωδικοί  

Ναι       

5 Patch Cords UTP cat6  
 

      

5.1 

Cat 6 Unscreened LSZH Patch 
Cords U/UTP μηκους 
1.0m/2.0m/3.0m/5.0m LSZH 
του ιδίου κατασκευαστή με 
το προσφερόμενο 
καλωδιακό σύστημα. 
Χρώματος Μπλε  

Ναι       

5.2 

Να είναι εργοστασιακά 
κατασκευασμένα όχι 
ιδιοκατασκευές με μανδύα 
Low Smoke Zero Halogen 
(LSZH) 

Ναι       

5.3 

Οι αγωγοί να είναι 
κατασκευασμένοι από 
καθαρό χαλκό και όχι κράμα 
αλουμινίου πχ CCA (επί 
ποινή αποκλεισμού) 

Ναι       

5.4 
Εύρος θερμοκρασίας 
λειτουργίας  απο -20οC έως 
+60οC ή καλύτερη 

Ναι       

5.5 
Να δοθούν Κατασκευαστής 
και εργοστασιακοί κωδικοί  

Ναι       

6 
Patch Panel UTP cat6 – 
Οριζόντιο δίκτυο 
δεδομένων 

 
      

6.1 

Ρatch Panel χωρητικότητας 
24θυρων 19'' 1U τμηματικής 
διαχείρισης (modular) με 
Cable Manager του ιδίου 
κατασκευαστή με το 
προσφερόμενο καλωδιακό 
σύστημα χωρητικότητας 24 
keystone tooless jack (4x6 
port configuration) ANSI/TIA 

Ναι       
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568-C-2 με ειδική θήκη για 
αυτοκόλλητα (Labeling) σε 
κάθε πόρτα με αφαιρούμενο  
διάφανο προστατευτικό 
πλαστικό κάλυμμα. 
Χρώματος Μαύρο 

6.2 

Jack cat6 keystone 
unshielded του ιδίου 
κατασκευαστή με το 
προσφερόμενο καλωδιακό 
σύστημα according to 
ISO/IEC 11801 (2nd Edition) 
CLASS E/Category 6 [1G 
FCBASE-T, 1000BASE-T 
(Gigabit Ethernet) ATM 
1200] IEC 60603-7-Pt 4 
compliant. Χρώματος 
Μαύρο  

Ναι       

6.3 
Να δοθούν Κατασκευαστής 
και εργοστασιακοί κωδικοί  

Ναι       

7 
Τηλεφωνικός κατανεμητής 
εισαγωγής ΟΤΕ  

      

7.1 

Κατανεμητής 10-ζευγων 
σύμφωνα με τις διεθνείς 
προδιαγραφές DIN 40050, 
IEC 529 για εσωτερικούς 
χώρους με δείκτη 
στεγανότητας (IP 43), από 
υλικό πλαστικό ABS 
(αυτοσβενούμενο), RoHS 
Compliant  χρωματισμού 
Γκρι RAL 7035, 
Διαιρούμενου Τύπου, 
επίτοιχος  ή και χωνευτός με 
το ανάλογο πλαίσιο 
εντοιχισμού που διατίθεται 
“extra” στην συσκευασία. 
Διαθέτουν πόρτα με 
“κλειδαριά” ασφαλείας (2 
κλειδιά) για την ασφάλιση 
του κατανεμητή και 
αυτοκόλλητο πίνακα 
σήμανσης τηλ. ζευγών. 
Εξοπλισμένοι με μεταλλικές 
βάσεις για την στήριξη 
οριολωρίδων 10 ζευγών LSA-
PLUS ( Αντιμαγνητικό 
ανοξείδωτο έλασμα AISI 
304). Καλώδιο με κεντρικό 
σημείο γείωσης  (με ειδική 
μπάρα στερέωσης 
καλωδίων).   

Ναι       
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7.2 

Οριολωρίδα 10 ζευγών 
Τύπου LSA-PLUS με επαφές 
IDC (εισόδου- εξόδου) 
Πλαστικό Υλικό Κατασκευής 
ABS-PBT (Αυτοσβενούμενο) 
UL 94V0, Aκίδες επαφής 
ορείχαλκος επαργυρωμένος 
~ 0.5μm  

Ναι       

7.3 
Να δοθούν Κατασκευαστής 
και εργοστασιακοί κωδικοί  

Ναι       

8 
Racks & παρελκόμενος 
εξοπλισμός  

      

8.1 

Καμπίνα Rack 9U 
600x600mm ύψους σε Rack 
Units (U) για την φιλοξενία 
του προς εγκατάσταση 
εξοπλισμού και πρόβλεψη 
επιπλέον χώρου για 
προσθήκη εξοπλισμού στο 
μέλλον. Bάθους 600mm. Η 
μπροστινή πόρτα να είναι 
ενσωματωμένη με Smoked 
πλήρους μήκους αντιστατικό 
γυαλί ασφαλείας 
(θρυμματιζόμενo) πάχους 
4,0mm με κλείδωμα ενός 
σημείου, με aluminium door 
frame και μεταλλική πλάτη, 
αποσπώμενα πλαϊνά 
καλύμματα με το ίδιο κλειδί, 
ΙP20, χρώματος RAL 9005 
Black, oροφή με multiple 
cable entry options, Load 
capacity 80kg. Να δοθούν 
Κατασκευαστής και 
εργοστασιακοί κωδικοί   

Ναι       

8.2 

Set δύο ανεμιστήρων 
οροφής με ενσωματωμένο 
θερμοστάτη του ιδίου 
κατασκευαστή με το Rack. 
Λειτουργία 220-240V/50-
60Hz. Να δοθεί 
εργοστασιακός κωδικός 

Ναι       

8.3 

PDU 19" 1U οριζόντιας 
τοποθέτησης, Output 
sockets: 8 x DIN49440, με 
μήκος καλωδίου 1.8m, 16A, 
Voltage rating 250V AC στα 
50/60Hz με μέγιστο 
3500Watt, να διαθέτει 
φωτεινό διακόπτη Power 
on/off χρώματος Black. To 
PDU μπορεί να είναι του 

Ναι       
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ιδίου ή άλλου επίσημου 
κατασκευαστή. Να δοθούν 
Κατασκευαστής και 
εργοστασιακοί κωδικοί  

8.4 

Να προμηθευτούν Set 
παξιμάδι και βίδα Μ6Χ16 
για όλο τον παρελκόμενο 
εξοπλισμό 

Ναι       

8.5 

Οργανωτήςκαλωδίωντύπου 
"SLOT" 1U Black Cable Bar 
with 12 Slots and Cover. To 
PDU να είναι του ιδίου 
κατασκευαστή με τα υλικά 
της δομημένης καλωδίωσης. 
Να δοθούν Κατασκευαστής 
και εργοστασιακοί κωδικοί 

Ναι       

9 
Πλαστικά κανάλια 
διέλευσης  

      

9.1 

Κανάλι ηλεκτρολογικό από 
αυτοσβενούμενο πλαστικό 
U-PVC λευκό 
κατασκευασμένο σύμφωνα 
με Οδηγία 73/23/ΕE όπως 
τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 93/68/ΕE και 
σύμφωνο με VDE 0604 & 
ΕΛΟΤ ΕΝ 50085 διατομής 
25X25mm   

Ναι       

9.2 

Κανάλι ηλεκτρολογικό από 
αυτοσβενούμενο πλαστικό 
U-PVC λευκό 
κατασκευασμένο σύμφωνα 
με Οδηγία 73/23/ΕE όπως 
τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 93/68/ΕE και 
σύμφωνο με VDE 0604 & 
ΕΛΟΤ ΕΝ 50085 διατομής  
40Χ40mm   

Ναι       

9.3 
Να δοθούν Κατασκευαστής 
και εργοστασιακοί κωδικοί  

Ναι       

10 Ενεργός εξοπλισμός  - Wi-Fi 
 

      

10.1 

Indoor AP that supports 
802.11ac standard providing 
bandwidth up to 867Mbps 
on band 5GHz. The band 
2.4GHz offers up to 
300Mbps using the two 
integrated 2x2 MIMO 
antennas. Simultaneous 
operation in both bands (2.4 
and 5 GHz), allows to 

Ναι       
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connect clients to 2.4GHz 
with simultaneous 5GHz 
efficient uplink connection. 
The device has one Gigabit 
Ethernet port and supports 
Roaming.  

10.2 Working in Dual-Band  Ναι       

10.3 
Speed 2.4 GHz 300 Mbps       
Standard 2.4 GHz radio 2x2 

Ναι 
      

10.4 
Speed 5 GHz 867 Mbps          
Standard 5 GHz radio 2x2 

Ναι 
      

10.5 Range 120m + Ναι       

10.6 
Network Interfaces 1x 
10/100/1000 Ethernet 

Ναι 
      

10.7 
Standards: Wi-Fi 802.11 a / b 
/ g / n / ac 

Ναι 
      

10.8 
Method powered: Passive 
Power over Ethernet 24V 

Ναι 
      

10.9 
Power: 24V, 0.5A PoE 
Gigabit Adapter included  

Ναι 
      

10.10 
Max. Power consumption: 
6.5W 

Ναι 
      

10.11 
Security WEP, WPA-PSK, 
WPA-TKIP, AES WPA2, 
802.11i 

Ναι 
      

10.12 Certification CE, FCC, IC 
 

      

10.13 Temperature -10°C to 70°C Ναι       

10.14 

Βάσει της ισχύουσας 
Ελληνικής Νομοθεσίας και 
των όσων προβλέπει το Π.Δ. 
44/2002 το προϊόν να 
διαθέτει σήμα 
συμμόρφωσης CE. Η νόμιμη 
χρήση  στη ζώνη συχνοτήτων 
2400 – 2483,5 MHz, 
προβλέπει  μέγιστη ισχύ 
εκπομπής  τα 100 mW, στη 
ζώνη συχνοτήτων  5470 – 
5725 MHz, προβλέπει 
μέγιστη ισχύ εκπομπής  το 
1W(η χρήση περιορίζεται σε 
εξωτερικό χώρο) και στη 
ζώνη συχνοτήτων 5150 – 
5250MHz και 5250 – 
5350MHz, προβλέπει 
μέγιστη ισχύ εκπομπής τα 
200 mW (η χρήση 
περιορίζεται σε εσωτερικό 
χώρο). Στις  παραπάνω 
ισχύες  συνυπολογίζεται το 
κέρδος της κεραίας και η 

Ναι       
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ισχύς εξόδου του πομπού. 
Αρμόδια αρχή για την 
εποπτεία του φάσματος 
είναι η E.E.T.T. 

10.15 
Να δοθούν Κατασκευαστής 
και εργοστασιακοί κωδικοί  

Ναι       

10.16 
Παραμετροποίηση 
εξοπλισμού 

Ναι       

11 
Ενεργός εξοπλισμός  - PoE 
Switch  

      

11.1 

Switch 8-port 8 Gigabit RJ45 
ports + 2 SFP ports (PoE 
Budget 150W)  Supports 
POE+ IEEE 802.3at/af and 
24V Passive PoE advanced 
Layer-2 switching features 
and protocols, and also 
provides Layer-3 routing 
capability. 

Ναι       

11.2 
Switch fully managed, PoE+ 
Gigabit switch. 

Ναι       

11.3 
Non-blocking throughput it 
supports up to 10 Gbps. 

Ναι 
      

11.4 

By default  Switch 
automatically detects 
802.3af/at devices so they 
automatically receive PoE. 
For 24V Passive PoE devices, 
manually enable 24V passive 
PoE using the UniFi 
Controller software. 

Ναι 

      

11.5 
Networking Interfaces (8) 
10/100/1000 Mbps RJ45  

Ναι 
      

11.6 
Ethernet Ports (2) 1 Gbps 
SFP  

Ναι 
      

11.7 
ESD/EMP Protection Air: ± 
24 kV, Contact: ± 24 kV 

Ναι 
      

11.8 
Operating Temperature -5 to 
40° C (23 to 104° F) 

Ναι 
      

11.9 

PoE Interfaces POE+ IEEE 
802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) 
24VDC Passive PoE (Pins 4, 
5+; 7, 8) 

Ναι 

      

11.10 
Να δοθούν Κατασκευαστής 
και εργοστασιακοί κωδικοί  

Ναι 
      

11.11 
Παραμετροποίηση 
εξοπλισμού 

Ναι 
      

12 
Ενεργός εξοπλισμός  - 
Gateway 

Ναι 
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12.1 
Security Gateway 2x LAN, 2x 
Combo WAN  

Ναι 
      

12.2 
Routing up to 2.4 million 
packets per second 

Ναι 
      

12.3 2 Gigabit Ethernet ports Ναι       

12.4 2 Gigabit RJ45 / SFP ports Ναι       

12.5 1 RJ45 Serial Console port Ναι       

12.6 
2.4 million packets per 
second for 64 - byte packets 

Ναι 
      

12.7 
4 Gbps total line rate for 
packets 512 bytes or larger 

Ναι 
      

12.8 
Integrated and managed 
with UniFi Controller v4.x 

Ναι 
      

12.9 
Secure off - site 
management and 
monitoring 

Ναι 
      

12.10 
CLI management for 
advanced users 

Ναι 
      

12.11 

Processor Dual-Core 1 GHz, 
MIPS64 with Hardware 
Acceleration for Packet 
Processing 

Ναι 

      

12.12 
System Memory 2 GB DDR3 
RAM 

Ναι 
      

12.13 On-Board Flash Storage 4 GB Ναι       

12.14 Certifications CE, FCC, IC Ναι       

12.15 Rackmount Yes Ναι       

12.16 
Operating Temperature -10 
to 45° C 

Ναι 
      

12.17 
Operating Humidity 10 to 
90% Noncondensing 

Ναι 
      

12.18 
Να δοθούν Κατασκευαστής 
και εργοστασιακοί κωδικοί  

Ναι 
      

12.19 
Παραμετροποίηση 
εξοπλισμού 

Ναι 
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ΤΜΗΜΑ 4 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 143715 

Είδος 4 – Τηλε-εργασία, Τηλεδιασκέψεις 
 

Η παράδοση όλου του εξοπλισμού που περιγράφεται στους ακόλουθους πίνακες για το είδος 4 θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες. 
 
Πίνακας 1. Camera Αίθουσας Συσκέψεων – Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Α/Α Γενικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση 
Παραπο
μπή 

 Αριθμός Τεμαχίων 1   

1 
Βίντεο με ανάλυση Full HD 1080p, 
30 καρέ το δευτερόλεπτο  Ναι  

 

2 
Zoom HD: x10 χωρίς απώλεια 
ποιότητας 

Ναι  
 

3 Οπτικό πεδίο 90° Ναι   

4 
H.264 UVC 1.5 μετεχνολογία 
Scalable Video Coding (SVC)  

Ναι  
 

5 Αυτόματη εστίαση  Ναι   

6 
Τηλεχειριστήριο συμβατό με βάση 
φόρτισης 

Ναι  
 

7 
Μηχανική μετατόπιση, κλίση, με 
έλεγχο από το τηλεχειριστήριο ή 
την κονσόλα 

Ναι  
 

8 

Οθόνη LCD που προβάλλει το 
αναγνωριστικό καλούντος, τη 
διάρκεια της κλήσης και άλλες 
λειτουργικές χρήσεις 

Ναι  

 

9 
Βάση στήριξης: Πολλές επιλογές 
στήριξης 

Ναι  
 

10 Προκαθορισμένες θέσεις κάμερας  >=5   

11 Εξάλειψη ακουστικής αντήχησης Ναι   

12 Τεχνολογία μείωσης θορύβου  Ναι   

13 
Ένδειξη LED όταν γίνεται μετάδοση 
βίντεο μέσω ροής  

Ναι  
 

14 

Λογισμικό υποστήριξης 
τηλεδιάσκεψης σε συνδυασμό με 
πλατφόρμα αποθήκευσης και 
διαμοιρασμού (on demand 
streaming) καταγεγραμμένων 
τηλεδιασκέψεων 

Εφόσον 
απαιτείται για τη 

λειτουργία της 
Camera - Να 
Αναφερθεί 

 

 

Πίνακας 2. Ηχεία – Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Α/Α Γενικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση 
Παραπο

μπή 

 Αριθμός Τεμαχίων 13   

1 Τύπος ηχείων: Ενεργά Ναι   

2 Ονομαστική ισχύς εξόδου 
(συνολική- ελάχιστο) 1.2 Watt 

Ναι  
 

3 Τύπος διασύνδεσης: USB Ναι   
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4 Εγγύηση του κατασκευαστικού 
οίκου 

>=1έτη  
 

 
Πίνακας 3. Web Cameras – Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Α/Α Γενικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση 
Παραπο
μπή 

 Αριθμός Τεμαχίων 13   

1 Ανάλυση Φωτογραφία >=2.0 megapixels   

2 Ανάλυση Video >=1920 x 1080 p   

3 Ρύθμιση Εστίασης Auto focus   

4 Μικρόφωνο Ναι   

5 Μέγιστο frame rate 30 fps   

 
 
Πίνακας 4. Περιγραφή Λογισμικού Λειτουργικών Συστημάτων και Λογισμικού Εφαρμογών 
Γραφείου – Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Α/Α Γενικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση 
Παραπ
ομπή 

 Αριθμός Τεμαχίων 130   

1 Άδειες Microsoft Windows 
10/Pro/Gr 64 bits 

Ναι  
 

2 Άδειες Microsoft Office 365               
ή αντίστοιχες  

Ναι  
 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 5 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 143716 
Είδος 5 – Παρακολούθηση συμβάσεων και συντήρησης βιοϊατρικού εξοπλισμού 

 
Περιγραφή Τεχνικών και Λειτουργικών Χαρακτηριστικών του Πληροφοριακού Συστήματος 
Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας  
Η υπηρεσία βιοϊατρικής τεχνολογίας να εξυπηρετείται από τα παρακάτω υποσυστήματα και κύκλους 
εφαρμογών λογισμικού:  

1. Παρακολούθηση (Monitoring) συμβάσεων αγοράς εξοπλισμού και σύνδεση με την 

διαχείριση παγίου εξοπλισμού 

2. Παρακολούθηση (Monitoring) συμβάσεων συντήρησης μηχανημάτων, εκτέλεσης 

εργασιών συντήρησης και διαχείριση ανταλλακτικών ανά μηχάνημα ή σύμβαση  

3. Παρακολούθηση (Monitoring) αιτημάτων συντήρησης / ανακοινώσεων βλαβών ανά 

μηχάνημα ή Σύμβαση 

Από την παρακολούθηση αυτή να προκύπτουν: 
1. Ειδοποιήσεις για ημερομηνίες λήξης προθεσμιών (alertsnotifications) σε μορφή 

ημερολογίου  

2. Κόστος συντήρησης ανά μηχάνημα ή Σύμβαση 

3. Ανθρωποχρόνος υποστήριξης και δείκτες ποιότητας υπηρεσίας 

 
Το πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας θα παρακολουθεί τον εξοπλισμό 
των 13 Κέντρων Υγείας της Δυτικής Μακεδονίας.  
 
Δυνατότητες του Συστήματος 
Καταγραφή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 
Καταγραφή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Εισαγωγή δεδομένων που αφορούν τον εξοπλισμό, 
κατ’ ελάχιστον: Μονάδα, Φορέας, Τομέας, Τμήμα, Δωμάτιο, Προμηθευτής, Σύμβαση (στοιχεία- Τιμή, 

22PROC010386065 2022-04-13
ΑΔΑ: 9ΤΛΞΟΡΕΠ-22Υ



 

Σελίδα 90 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕυρωπαϊκόΤαμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

  

 

 

Αρχική Συντήρηση- Εγγύηση) Είδος, Κατηγορία, Δεδομένα παγίου.  
Καταγραφή των χώρων και των τμημάτων που τοποθετείται ο εξοπλισμός. 
Καταγραφή των χώρων, αντιστοίχηση του εξοπλισμού με το χώρο τοποθέτηση τους.  
Καταγραφή και παρακολούθηση της αποθήκης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Τεχνικό Τμήμα ή Τμήμα 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) 
Απογραφή της αποθήκης των ανταλλακτικών, καταγραφή των ειδικών εργαλείων και του 
προσωπικού Τμήματος. Συσχέτιση ανταλλακτικών με εξοπλισμό 
Λήψη αιτημάτων – αναγγελίες συντήρησης- υποστήριξης  
Καταγραφή αιτημάτων συντήρησης αναγγελιών βλάβης με τη μορφή ticket. Καταγραφή χρόνου 
εκτέλεσης εργασιών. Τα αιτήματα λαμβάνονται σε τυποποιημένη μορφή.  
Αποστολή αιτημάτων – αναγγελίες αιτημάτων για επισκευές 
Καταγραφή αιτημάτων συντήρησης και επισκευής προς προμηθευτές και παρακολούθηση  
Παρακολούθηση των συμβάσεων συντήρησης, των εγγυήσεων και των προγραμματισμένων 
συντηρήσεων του εξοπλισμού 
Καταγραφή των Συμβάσεων συντήρησης, των εγγυήσεων και των προγραμματισμένων ημερομηνιών 
συντήρησης  
Λοιπές Πληροφορίες 
Να λειτουργεί κάτω από περιβάλλον Windows και να είναι γραμμένο στην Ελληνική, και είναι web-
based. 
 
Να μπορεί να διασυνδεθεί και να διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΕ (Προμήθειες, 
Συμβάσεις, Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων, Αποθήκες υλικού), ώστε να αποφεύγεται η διπλή 
καταχώρηση της διαθέσιμης πληροφορίας. 

Η παράδοση, η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση για το είδος 5 θα γίνει σε έξι (6) μήνες. 
Πίνακας 1. Λογισμικό παρακολούθησης συμβάσεων και συντήρησης βιοϊατρικού εξοπλισμού – 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Γενικά    

1.1 Περιγραφή της προτεινόμενης λύσης Ναι   

1.2 Προτείνεται η λύση ως Softwareasaservice Ναι   

1.3 
Να αναφερθεί ο τρόπος ενσωμάτωσης των 
μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο 
ολοκληρωμένο σύστημα 

Ναι 
  

1.4 
Φιλικότητα του συστήματος σε web 
περιβάλλον  

Ναι   

1.5 
Κωδικοποιήσεις, πρότυπα και πρωτόκολλα 
που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος 
(Ενδεικτικά αναφέρονται UMDNS, GMDN) 

Ναι 
  

1.6 
Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να 
καλύπτει τον κύκλο ζωής του ιατρικού 
εξοπλισμού  

Ναι 
  

1.7 

Καθορισμός του τρόπου ανταλλαγής 
δεδομένων στα πλαίσια του ολοκληρωμένου 
συστήματος Καθορισμός της διασύνδεσης με 
το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της 
ΔΥΠΕ : Με το διοικητικό – οικονομικό 
υποσύστημα (Προμήθειες -Συμβάσεις -
Μητρώο Παγίων -Διαχειρίσεις υλικών) 

Ναι 
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1.8 

Να συνδέεται με την εφαρμογή λογισμικού για 
το γραφείο πρωτοκόλλου και την ηλεκτρονική 
διαχείριση εγγράφων ώστε να μπορούν τα 
αιτήματα να έχουν αρίθμηση πρωτοκόλλου  

Ναι 

  

1.9 

Οι κωδικοποιήσεις πρέπει να είναι κοινές για 
όλες τις μονάδες υγείας του- να αναφερθούν 
οι κωδικοποιήσεις που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κατ’ ελάχιστον οι 
απαιτούμενες κωδικοποιήσεις σε Εθνικό 
επίπεδο 

Ναι 

  

1.10 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος να περιγράψει με 
λεπτομέρεια το σύνολο των λειτουργικοτήτων 
που καλύπτουν τις προδιαγραφές της 
ανωτέρω παραγράφου «Περιγραφή Τεχνικών 
και Λειτουργικών Χαρακτηριστικών του 
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας» 

Ναι 

  

2 
Υποχρεωτικές απαιτήσεις λογισμικού 
εφαρμογών 

 
  

2.1 
Το πληροφοριακό σύστημα να υποστηρίζει τις 
διαδικασίες της καταγραφής 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  

Ναι 
  

2.2 

Το πληροφοριακό σύστημα να υποστηρίζει τις 
διαδικασίες της προληπτικής και 
επισκευαστικής συντήρησης 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  

Ναι 

  

2.3 

Το σύστημα θα πρέπει να είναι με την μορφή 
Cloud Service, ώστε να είναι προσβάσιμο από 
οποιοδήποτε συσκευή (φορητή ή μη) διαθέτει 
πρόσβαση στο Internet.  

 

  

2.4 
Το πληροφοριακό σύστημα να υποστηρίζει τις 
διαδικασίες της παραλαβής αιτημάτων 
βλάβης, συντήρησης, επισκευής 

Ναι 
  

2.5 
Το πληροφοριακό σύστημα να υποστηρίζει τις 
διαδικασίες της διαχείρισης προμηθειών 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  

Ναι 
  

2.6 
Το πληροφοριακό σύστημα να υποστηρίζει 
κατ’ ελάχιστον τις διαδικασίες της τήρησης 
αποθήκης Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας  

Ναι 
  

2.7 
Το πληροφοριακό σύστημα να υποστηρίζει 
όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας συστήματος 
και δεδομένων, να αναφερθούν  

Ναι 
  

2.8 
Το πληροφοριακό σύστημα να υποστηρίζει 
κατ’ ελάχιστον τη δημιουργία καταλόγων και 
στατιστικών αναφορών, να αναφερθούν  

Ναι 
  

2.9 

Το πληροφοριακό σύστημα να υποστηρίζει 
κατ’ ελάχιστον τη δημιουργία και επισκόπηση 
δεικτών απόδοσης, ποιότητας, 
αποτελεσματικότητας και κόστους 

Ναι 

  

2.10 
Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να 
επιτρέπει τη δημιουργία πρόσθετων δεικτών 
και αναφορών (reporting) από τους χρήστες. 

Ναι 
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3 Απαιτήσεις Λογισμικού Εφαρμογών    

3.1 
Διαχείριση Εξοπλισμού και πέραν του 
ιατροτεχνολογικού 

 
  

3.2 Λειτουργία μέσω Web browser Ναι   

3.3 
Δημιουργία φόρμας κλήσης για τεχνική 
βοήθεια προς τους Προμηθευτές  με 
δυνατότητα παρακολούθησης με μορφή ticket 

Ναι 
  

3.4 Άλλες πρόσθετες δυνατότητες του λογισμικού 
Να 

περιγραφο
ύν 

  

3.5 Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση 6 μήνες Ναι   

3.6 Εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μήνες Ναι   

 
 

 

ΤΜΗΜΑ 6 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 143717 
Είδος 6 – Σύστημα Στήριξης κλινικών αποφάσεων 

 
Σύστημα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων 
Το σύστημα αφορά στη δυνατότητα πρόσβασης από τους ιατρούς των κέντρων υγείας σε σύστημα 
υποστήριξης κλινικών αποφάσεων. Μέσω του συστήματος οι ιατροί θα έχουν στη διάθεσή τους την 
πιο πρόσφατη ιατρική πληροφορία, μέσω αξιόπιστων, επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων 
(δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, βέλτιστες πρακτικές κλπ), που είναι διαθέσιμες για τη 
βελτίωση της φροντίδας και της ποιότητας θεραπείας των ασθενών. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα 
είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης θεραπείας, καθώς και η τυποποίηση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Το σύστημα αναμένεται επίσης να βοηθήσει στην υψηλού επιπέδου 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, καθώς και στην καλύτερη τεκμηρίωση των ιατρικών 
γνωματεύσεων, με αποτέλεσμα την αποφυγή ιατρικών λαθών και παραπόνων για το ιατρικό έργο. 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Η εφαρμογή θα πρέπει να αφορά σε υπηρεσία υποστήριξης κλινικών αποφάσεων, μέσω ιατρικών 
ανασκοπήσεων, με σύγχρονη και έγκυρη βιβλιογραφική και κλινική τεκμηρίωση, το οποίο να 
προσφέρεται ηλεκτρονικά με πρόσβαση μέσω του διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα: 
Πρέπει να υποστηρίζονται οι κλινικές αποφάσεις στις κύριες ιατρικές ειδικότητες κι εξειδικεύσεις. 
Να αποτελεί διακριβωμένα προϊόν/υπηρεσία, ευρέως διαδεδομένη και εγνωσμένου κύρους. Πρέπει 
να έχει συνδρομητές σε τουλάχιστον 50 διαφορετικές χώρες παγκοσμίως. Πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα πρόσβασης και μέσω κινητών ηλεκτρονικών συσκευών με οθόνη (tablets, smartphones 
κλπ.). 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του θα είναι: 
Πρέπει να προσφέρονται συνεχώς επικαιροποιούμενες βιβλιογραφικά και τεκμηριωμένες κλινικά 
ανασκοπήσεις στα βασικά σύνδρομα και νοσολογικές οντότητες των ιατρικών ειδικοτήτων και 
εξειδικεύσεων, ήτοι Αιματολογία, Αναισθησιολογία, Αλλεργιολογία, Ανοσολογία, Καρδιολογία, 
Αγγειοχειρουργική, Καρδιοχειρουργική, Δερματολογία, Επείγουσα και Εντατική Ιατρική, 
Ενδοκρινολογία, Παθολογία, Λοιμωξιολογία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Μαιευτική - 
Γυναικολογία, Γαστρεντερολογία, Γενική χειρουργική, Νεφρολογία, Νευρολογία, Ουρολογία, 
Οφθαλμολογική, Παιδιατρική - Παιδοχειρουργική, Πνευμονολογία, Ρευματολογία, Ψυχιατρική και 
ΩΡΛ.  
Οι συγγραφείς των ανασκοπήσεων να είναι εγνωσμένου κύρους ιατροί ή επιστήμονες υγείας και να 
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παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους για παροχή διευκρινήσεων, ερωτήσεων κλπ. Όλα τα 
παραπάνω να είναι τουλάχιστον στην Αγγλική γλώσσα. 
Πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένη διαδικασία επιλογής συγγραφέων των ανασκοπήσεων της 
υπηρεσίας. Οι συγγραφείς των ανασκοπήσεων να είναι εγνωσμένου κύρους ιατροί οι οποίοι ασκούν 
ενεργά την ιατρική, έχουν σημαντική κλινική εμπειρία και συγγραφικό έργο, καθώς και άλλοι 
αναγνωρισμένοι επιστήμονες υγείας.  
Πρέπει να υπάρχει πολιτική της υπηρεσίας όσον αφορά στην επικαιροποίηση των ανασκοπήσεων, 
που αφορούν στα κλινικά σύνδρομα και τις νοσολογικές οντότητες, όπως παρακολούθηση σε 
καθημερινή βάση αξιολογημένων και έγκυρων ιατρικών περιοδικών, με πολλούς κριτές και επιπλέον 
άλλων έγκυρων ιατρικών πηγών για δημοσιεύσεις σχετικές με τα υπό ανασκόπηση θέματα, με 
συνεπακόλουθη τροποποίηση της ανασκόπησης κάθε φορά που προκύπτουν τεκμηριωμένα νέα 
επιστημονικά δεδομένα, που επηρεάζουν ουσιαστικά τη λήψη κλινικών αποφάσεων. Να αναφέρεται 
σε κάθε ανασκόπηση πότε έγινε η τελευταία επικαιροποίηση της ανασκόπησης και μέχρι πότε έχει 
ελεγχθεί η υπό ανασκόπηση βιβλιογραφία. 
Πρέπει να υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές και παραπομπές σε ιατρικά στοιχεία, ψηφιακές 
ιατρικές βιβλιοθήκες (π.χ. PubMed), καθώς και σε σχετικές μελέτες, για κάθε ιατρικό ζήτημα που 
αναλύεται. 
Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις των φαρμάκων, τη δοσολογία που 
συνίσταται, τις αντενδείξεις καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου αλληλεπίδρασης της κάθε δραστικής 
ουσίας για ασθενείς, ανάλογα με την πάθηση. 
Πρέπει να υπάρχει σύστημα αξιολόγησης των συνιστώμενων θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Να 
περιγράφεται. 
Πρέπει να διαθέτει: γραφήματα, φωτογραφίες, πίνακες, αλγόριθμους και βίντεο. 
Πρέπει να εμφανίζονται ξεχωριστά οι σημαντικές ενημερώσεις για κάθε ειδικότητα, στο διάστημα 
των τελευταίων 6 μηνών. 
Πρέπει να εμφανίζονται οι σημαντικές αλλαγές, που επηρεάζουν τις συνήθεις ιατρικές πρακτικές. 
Να υπάρχουν φόρμες ιατρικών υπολογισμών (medical calculators), ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες 
κάθε ειδικότητας. 
 
Η παράδοση, η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση για το είδος 6 θα γίνει σε τριάντα (30) μέρες. 
 
 
Πίνακας 1. Σύστημα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων – Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Γενικά χαρακτηριστικά 
   

1.1 Αριθμός αδειών χρήστη 2 
  

1.2 Κατασκευαστής και μοντέλο 
Να 

αναφερθεί   

2 Γενική περιγραφή – πιστοποιήσεις 
   

2.1 

Η εφαρμογή πρέπει να είναι 
διεθνώς καθιερωμένη σε 
σημαντικό αριθμό (≥1.000) 
γνωστών νοσοκομείων και 
ερευνητικών κέντρων και να 
παρέχει στο ιατρικό και στο 
νοσηλευτικό προσωπικό της 
Μονάδας Υγείας δυνατότητα 
πρόσβασης σε σύστημα 
υποστήριξης κλινικών αποφάσεων. 

Ναι 
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2.2 

Ως προς την πρόσβαση θα πρέπει 
να παρέχεται: 
i.  Απεριόριστη πρόσβαση εντός 
του δικτύου του Κέντρου Υγείας, 
ii.  Προσωποποιημένη πρόσβαση, 
με κωδικούς, για τον αριθμό των 
χρηστών για τους οποίους γίνεται η 
προμήθεια και εκτός των χώρων 
του Κέντρου Υγείας. 

Ναι 
  

2.3 

Μέσω του συστήματος το 
προσωπικό θα έχει στη διάθεσή 
του την πιο πρόσφατη ιατρική 
πληροφορία μέσω αξιόπιστων, 
επιστημονικά τεκμηριωμένων 
μονογραφιών (δημοσιεύσεις, 
ανακοινώσεις σε συνέδρια, 
βέλτιστες πρακτικές σε 
νοσηλευτικά ιδρύματα 
εγνωσμένου κύρους κλπ.), που 
είναι διαθέσιμες για τη βελτίωση 
της φροντίδας και της ποιότητας 
θεραπείας των ασθενών. 

Ναι 
  

2.4 

Το σύστημα θα προσφέρεται 
επίσης για την υψηλού επιπέδου 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση ιατρών 
και νοσηλευτών, καθώς και για τη 
βέλτιστη τεκμηρίωση των ιατρικών 
γνωματεύσεων, με αποτέλεσμα την 
αποφυγή ιατρικών/νοσηλευτικών 
λαθών και παραπόνων για το 
ιατρικό/νοσηλευτικό έργο. 

Ναι 
  

3 
Λειτουργικά χαρακτηριστικά 
Συστήματος    

3.1 

Η εφαρμογή είναι σύστημα 
υποστήριξης κλινικών 
αποφάσεων, βασισμένη σε 
τεκμηριωμένα κλινικά στοιχεία 
(EVIDENCE-BASED CLINICAL 
DECISION SUPPORT SYSTEM). 

Ναι 
  

3.2 

Πρέπει να υποστηρίζονται 
τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) 
ιατρικές ειδικότητες, οι οποίες να 
προσδιορίζονται με σαφήνεια στις 
τεχνικές προσφορές. 

Ναι 
  

3.3 

Πρέπει να αποτελεί διακριβωμένη 
υπηρεσία ευρέως διαδεδομένη και 
μεγάλου κύρους. Πρέπει να 
διαθέτει αποδεδειγμένα 
συνδρομητές σε τουλάχιστον 
πενήντα (50) διαφορετικές χώρες, 
παγκοσμίως 

Ναι 
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3.4 

Πρέπει να έχει εγκατασταθεί και να 
λειτουργεί σε τουλάχιστον 1.000 
υγειονομικούς σχηματισμούς 
παγκοσμίως. Ομοίως πρέπει να 
λειτουργεί σε τουλάχιστον πέντε 
(5) δημόσιους φορείς υγείας 
(νοσοκομεία) στην Ελλάδα. 

Ναι 
  

3.5 

Το περιεχόμενο πρέπει να είναι 
πλήρως ψηφιακό και να παρέχεται 
πρόσβαση σ’ αυτό σε πραγματικό 
χρόνο, καθώς και στις 
επικαιροποιημένες ανανεώσεις 
του. 

Ναι 
  

3.6 

Το επιστημονικό περιεχόμενο της 
βάσης δεδομένων πρέπει να είναι 
συνεχώς ανανεωνόμενο και 
ενημερωμένο από επώνυμους 
συγγραφείς με πλήρη στοιχεία, οι 
οποίοι πρέπει να είναι κλινικοί 
ιατροί ή επιστήμονες υγείας, έτσι 
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
της επικοινωνίας μαζί τους για 
παροχή διευκρινίσεων, διατύπωση 
ερωτήσεων κλπ. 

Ναι 
  

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
   

4.1 

Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα 
πρόσβασης και μέσω φορητών 
συσκευών (tablets, smartphones 
κλπ.) οιουδήποτε τύπου. Στις 
τεχνικές προσφορές πρέπει να 
προσδιορίζονται με σαφήνεια οι 
τυχόν περιορισμοί ως προς την 
δυνατότητα αυτή. 

Ναι 
  

4.2 

Πρέπει να περιέχει βιβλιογραφικές 
αναφορές και παραπομπές σε 
ιατρικάστοιχεία, ψηφιακές ιατρικές 
βιβλιοθήκες (π.χ. PubMed), καθώς 
και σε σχετικέςμελέτες, για κάθε 
ιατρικό ζήτημα που αναλύεται. 

Ναι 
  

4.3 

Πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε 
πληροφορίες σχετικά με τις 
επιδράσεις των φαρμάκων, τη 
δοσολογία που συνίσταται, τις 
αντενδείξεις, καθώς και 
δυνατότητα ελέγχου 
αλληλεπίδρασης της κάθε 
δραστικής ουσίας για ασθενείς, 
ανάλογα με την πάθηση. 

Ναι 
  

4.4 
Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
ενσωμάτωσης σε εφαρμογές 
ιατρικού φακέλου ασθενούς (EMR). 

Ναι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΕΕΕΣ 

οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και 
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». 

 Το περιεχόμενο του αρχείου, διατίθεται, ως αρχείο PDF, αναρτημένο ηλεκτρονικάυπογεγραμμένο, ως 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων 
προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους]. 

 

4.5 

Η εφαρμογή πρέπει να διαθέτει 
σύστημα αξιολόγησης των 
συνιστώμενων θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων. 

Ναι 
  

4.6 

Να διαθέτει περιεχόμενα με τη 
μορφή γραφημάτων, 
φωτογραφιών, πινάκων, 
αλγορίθμων και βίντεο. 

Ναι 
  

4.7 

Να παρέχει ανακοινώσεις που 
σχετίζονται με σημαντικές αλλαγές, 
που θα επηρεάσουν τις συνήθεις 
ιατρικές πρακτικές. 

Ναι 
  

4.8 

Να διαθέτει εργαλεία ιατρικών 
υπολογισμών (medical calculators), 
που να καλύπτουν τις ανάγκες 
κάθε υποστηριζόμενης ειδικότητας 

Ναι 
  

4.9 

Να διαθέτει δυνατότητα 
φιλτραρίσματος του περιεχομένου 
με βάση το υποκείμενο της 
εξέτασης / θεραπείας (αν είναι 
ενήλικος, ανήλικος ή αν πρόκειται 
για την εκπαίδευση του ασθενή). 

Ναι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Πίνακα Συμμόρφωσης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1)   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2)      

3)      
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζονται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών που πρέπει να υποβληθούν από 
τους προμηθευτές. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ……………………………………………… 

 Ημερομηνία έκδοσης ……………… 

 

Προς «…………………….» (πλήρη στοιχεία) 

 

Εγγύησή μας υπ’ αριθ. ……………………….  

για ποσό ΕΥΡΩ ………………… 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 
παραιτούμενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………………. για την 
Εταιρία ………………………………………………………….. οδός ………………………….. αριθμός …. (ή σε περίπτωση 
Ένωσης προμηθευτών, για την Εταιρία 1) …………………………... και 2) ……………………………. ατομικά για κάθε 

 
Α/Α  

 
ΕΙΔΟΣ  

 
Μονάδα  
Μέτρησης  

 
Ποσότητα  

 
Τιμή  
Μονάδας  
χωρίς 
ΦΠΑ  

 
Συνολική  
Τιμή 
Χωρίς  
ΦΠΑ  

 
ΦΠΑ  

 
Τελική 
Τιμή  
με ΦΠΑ  

 
Κωδικός – 
Τιμή 
Παρατηρητ
ηρίου 
Τιμών 

         

 
ΣΥΝΟΛΑ 
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μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως 
μελών της Ένωσης προμηθευτών), για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της …………….. 
ή τυχόν επανάληψή του, για την προμήθεια ………………………..… σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ………………... 
διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της 
προμήθειας σε αυτήν. 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεως σας 
μέσα σε πέντε (5) μέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί για την Τράπεζα μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………  

Ημερομηνία έκδοσης ………………… 

 

Προς «…………………………» (πλήρη στοιχεία) 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ………………………………. 

για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………  

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ………………………………………….) οδός …………………….. 
αριθ. ……………. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση, που θα 
καλύπτει την προμήθεια …………………………..…., συνολικής αξίας …………………………… (εκτελούμενη δυνάμει 
της υπ’ αριθ. …../2021 διακήρυξης της3ης ΥΠΕ) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η 
εταιρία (ή η Ένωση) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της 
συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για ΕΥΡΩ …………………….... 

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εταιρίας 
(ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. και 2) 
………………………………..………ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών), και εγγυάται προς 
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εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε πέντε (5) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, 
αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει 
οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το 
οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ημερομηνία λήξης της.      

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί για την Τράπεζα μας.   

       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

                 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας 

Ονομασία Τράπεζας:_______________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

Ημερομηνία:____________ 

ΕΥΡΩ:_________________ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός 

…………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 
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και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων της σύμβασης 

με αριθμό................... που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια «…………….» (αρ. 

Διακήρυξης ………..) προς κάλυψη αναγκών του …………………………………… και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2% 

της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ ……………….. ΕΥΡΩ αυτής. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τρεις (3) μήνες του συμβατικού χρόνου καλής λειτουργίας, ήτοι δύο (2) 

έτη και τρεις (3) μήνες). 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Σημείωση για την Τράπεζα: 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
Ν.Π.Δ.Δ., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Aριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ………….. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ..................................... 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

H3η Δ.Υ.Πε Μακεδονίας που εδρεύει στην Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη, και εκπροσωπείται νόμιμα για 

την υπογραφή της παρούσας από τον..................................................., και η οποία στο εξής θα αναφέρεται 

στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου 

Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην …………………….. *, έχει αριθμό φορολογικού 

μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΥ............ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο …………………….., 

…………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «Προμηθευτής», 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

Την ……… διενεργήθηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας ειδών με τίτλο ¨Δράσεις ενίσχυσης των 

ψηφιακών υπηρεσιών υγείας¨ του υποέργου 1  της Πράξης με τίτλο ¨ Δράσεις ενίσχυσης των Ψηφιακών 

Υπηρεσιών Υγείας και προμήθεια ασθενοφόρων για την ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και 
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έχει λάβει κωδικό MIS5070133, το κριτήριο κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  

άποψη  προσφοράς  βάσει τιμής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 02/2022 διακήρυξη. Η παρούσα σύμβαση 

χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΩΔ 

ΠΡΑΞΗΣ2020ΕΠ00510065)και περιλαμβάνεται στην Ένταξη της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης των Ψηφιακών 

Υπηρεσιών Υγείας και προμήθεια ασθενοφόρων για την ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5070133 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014- 2020»  

με βάση την απόφαση ένταξης, με αρ. πρωτ. 3599/04-11-2020 (ΑΔΑ:6ZI67ΛΨ-Κ1Υ) της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5070133.Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω 

του ΠΔΕ.Το κόστος της συντήρησης είναι μη επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση. 

 

1. Την αριθ. ………… απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας περί ορισμού της αρμόδιας 

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού 

2.  Την υπ’ αριθ. …………. απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κατόπιν σχετικής 

γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, με 

την οποία το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή  

3.  Την υπ’ αριθ. ……………… απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με την οποία 

εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης και η δέσμευση πίστωσης ………………………………………………………. 

4. Την υπ’ αριθ.  .…………. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ……………………………….. 

5. Την υπ’ αριθ. ………… απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας περί ορισμού της 

αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και διαχείρισης  

6.  Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

7.  Τις διατάξεις του Ν.4472/2017 

η 3η Υγειονομική Περιφέρεια, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Προμηθευτής, όπως 

αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω 

προμήθεια, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες: 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, αρμοδιότητας 3 ης Υ.ΠΕ. 

(Μακεδονίας) έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της 

προμήθειας και ειδικότερα,  

• Τμήμα 1 α/α ΕΣΗΔΗΣ 103127 :Είδος 1: Υποδομές Πληροφορικής για υποστήριξη θέσεων εργασίας με 
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Η/Υ για δυνατότητα τηλεργασίας, για άυλη συνταγή, για εκτέλεση και παρακολούθηση παραπεμπτικών 

εργαστηρίων και γενικότερα τη διευκόλυνση της λειτουργίας και διαχείρισης ασθενών. Περιλαμβάνονται 

όλα τα ΚΥ της Δυτ. Μακεδονίας, όπου ενδεικτικά θα τοποθετηθούν ανά κέντρο 3 φορητοί Η/Υ, 2 

πολυμηχανήματα. Ειδικότερα για τα 10 ΚΥ που διαθέτουν μικροβιολογικά εργαστήρια θα τοποθετηθούν 

και σταθεροί Η/Υ (ήτοι όλα τα ΚΥ Δυτικής Μακεδονίας εκτός των ΚΑΠ-ΔΕΗ Κοζάνης, ΚΑΠ-ΔΕΗ Πτολεμαΐδας 

και ΚΥ Γρεβενών), για την εκτέλεση και παρακολούθηση παραπεμπτικών εργαστηρίων μειώνοντας στο 

ελάχιστο τις αλληλεπιδράσεις φυσικών προσώπων.  

• Τμήμα 2 α/α ΕΣΗΔΗΣ 143713:Είδος 2: Υποδομές τύπωσης και ανάγνωσης γραμμωτού κώδικας (barcode) 

για την ενίσχυση της απομακρυσμένης παρακολούθησης παραπεμπτικών εργαστηρίων περιορίζοντας τις 

αλληλεπιδράσεις φυσικών προσώπων και τις ανταλλαγές εγγράφων μεταξύ τους και ενδεικτικά για τα 10 

ΚΥ που διαθέτουν μικροβιολογικά εργαστήρια (ήτοι όλα τα ΚΥ Δυτικής Μακεδονίας εκτός των ΚΑΠ-ΔΕΗ 

Κοζάνης, ΚΑΠ-ΔΕΗ Πτολεμαΐδας και ΚΥ Γρεβενών) θα τοποθετηθούν ανά κέντρο, 2 barcode printers, 2 

barcode scanners και 20 συνολικά adapters USB to Serial για τους συνδεόμενους αναλυτές. 

 • Τμήμα 3 α/α ΕΣΗΔΗΣ 143714:Είδος 3: Υποδομές ασύρματου δικτύου για την υποστήριξη εργαζομένων 

και πολιτών για τη χρήση μέσων για μειωμένη προσωπική αλληλεπίδραση φυσικών προσώπων με υψηλές 

ταχύτητες καθώς είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η νέα κατάσταση που επέφερε ο κορωνοϊός απαιτεί συνεχή και 

απρόσκοπτη συνδεσιμότητα.  

• Τμήμα 4 α/α ΕΣΗΔΗΣ 143715:Είδος 4: Υποδομές τηλεδιασκέψεων με κάμερα, μικρόφωνα και ηχεία ανά 

ΚΥ και 1 κεντρικό σύστημα τηλεδιασκέψεων για μειωμένη αλληλεπίδραση φυσικών προσώπων και 

γρηγορότερη λήψη αποφάσεων διαχείρισης ασθενών. Λογισμικό τηλεδιάσκεψης ΠΦΥ και 

τηλεσυνεργασίας (collaboration tools) και αναβάθμιση/αγορά Windows 10 για την υποστήριξη του 

συνόλου του προσωπικού συμπεριλαμβανομένου του επικουρικού και λοιπού προσωπικού που δεν έχει 

πρόσβαση στο λογισμικό e-presence.  

• Τμήμα 5 α/α ΕΣΗΔΗΣ 143716:Είδος 5: Σύστημα Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας για 

παρακολούθηση συμβάσεων και συντήρησης βιοϊατρικού εξοπλισμού, σύνδεση με την 3η ΥΠΕ και τη 

συντόμευση των διαδικασιών προμήθειας.  

• Τμήμα 6 α/α ΕΣΗΔΗΣ 143717:Είδος 6: Σύστημα στήριξης κλινικών αποφάσεων για 2 κέντρα υγείας που 

αφορά στη δυνατότητα πρόσβασης από τους ιατρούς των κέντρων υγείας σε σύστημα υποστήριξης 

κλινικών αποφάσεων. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.Το κόστος της 

συντήρησης είναι μη επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση. 
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 Περιγραφή Είδη Τεμάχια 

Τμήμα 

1 α/α 
ΕΣΗΔΗΣ : 

103127Είδος 
1 

Τηλε-εργασία, Εξυπηρέτηση 
πολίτη, αποστολή εξετάσεων 
εργαστηρίων 

3 ΗΥ laptop ανά ΚΥ για 13 ΚΥ (με κάμερα, 
ηχεία, μικρόφωνο) 

39 

 
  3 ΗΥ σταθεροί ανά ΚΥ για 10 ΚΥ 30 

 
  2 Πολυμηχανήματα ανά ΚΥ γιά 13 ΚΥ 26 

 
  

Ασύρματες κάρτες δικτύου για 
σταθερούς Η/Υ 

20 

Τμήμα 2 α/α 
ΕΣΗΔΗΣ : 

143713Είδος 
2 

Ενίσχυση Εργαστηρίων με 
εξοπλισμό 
ανάγνωσης/εκτύπωσης 
γραμμωτού κώδικα 

AdapterUSBtoSerial>= σε αριθμό από το 
πλήθος των αναλυτών που θα 
συνδεθούν. 

20 

 
  Βarcode scanner 26 

 
  Βarcode printer 26 

Τμήμα 3 α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 

:143714Είδος 
3 

Ασύρματο δίκτυο για 
εξυπηρέτηση 
εργαζομένου/πολίτη 

4-5 Αccesspoints για το κάθε Κέντρο 
υγείας, Gateway, Switch, Υπηρεσίες, 
Καλωδιώσεις (13 ΚΥ) 

13 

Τμήμα 4 α/α 
ΕΣΗΔΗΣ : 

143715 
Είδος 4 

Τηλε-εργασία, Τηλεδιασκέψεις 
Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης - Webcams& 
ηχεία 

13 

 
  

Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης για αίθουσα 
συσκέψεων - Webcams& ηχεία  

1 

 
  

Λογισμικό τηλεδιάσκεψης ΠΦΥ και τηλε-
συνεργασία collaborationtool (microsoft 365 
ή αντίστοιχο) και αναβάθμιση/αγορά 
Windows 10  

130 

Τμήμα 5 α/α 
ΕΣΗΔΗΣ : 

143716 

Είδος 5 

ΒΙΤ: Παρακολούθηση 
συμβάσεων και συντήρησης 
βιοιατρικού εξοπλισμού 

Λογισμικό για έλεγχο και 
παρακολούθηση βιοιατρικού εξοπλισμού 
ΠΦΥ σύνδεση με 3η ΥΠΕ (eticketing, 
συμβάσεις κτλ) 

1 

    

Τμήμα 6 α/α 
ΕΣΗΔΗΣ : 
143717 
Είδος 6 

Σύστημα υποστήριξης κλινικών 
αποφάσεων 

Σύστημα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων, 
βασισμένη σε τεκμηριωμένα κλινικά στοιχεία 
για 2 Κέντρα Υγείας 

2 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 208.682,00€ 
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όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων 

Υγείας Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 

της από     02/2022  διακήρυξης του διαγωνισμού και την από ............ τεχνική και οικονομική προσφορά 

του Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.  

ΑΡΘΡΟ 2.ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια των ειδών εντός 

................................................ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής 

της σύμβασης. Ειδικότερα θα εγκατασταθούν................................................................ 

•  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, ήτοι: α) να 

τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) να έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου της Υγειονομικής Περιφέρειας, μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού 

οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της  Υγειονομικής Περιφέρειας και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος είτε 

ύστερα από σχετικό αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης  να είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης.  

• Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς 

να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 

του ν. 4412/2016. Μετά την λήξη της δοθείσας παράτασης και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το υλικό, 

κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου (άρθρο 203 του Ν.4412/2016). 

• Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

• Μετά από παρέλευση δοκιμαστικής λειτουργίας, διάρκειας ενός μήνα, κατά την οποία πρέπει να 

πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι, οι μετρήσεις, η επίδειξη λειτουργίας του, η 

διαπίστωση της καλής του κατάστασης, η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και 

χαρακτηριστικών, θα συνταχθεί πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή. 

• Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του εκάστοτε Κέντρου Υγείας και 

θα γίνει από τριμελής επιτροπή, που θα εκδώσει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής. Το πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κοινοποιείται υποχρεωτικά 
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στον ανάδοχο. Η παράδοση τους, θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή. 

• Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης των υπό προμήθεια 

ασθενοφόρων εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα των 

υπαλλήλων των Κέντρων Υγείας ή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας. 

• Ρητώς συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο παράδοσης έχει αποσυρθεί 

από την κυκλοφορία οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού των ασθενοφόρων , αυτό θα αντικαθίσταται από 

τον προμηθευτή με άλλο με ισοδύναμα ή βελτιωμένα χαρακτηριστικά. 

• Η οριστική παραλαβή θα γίνει από Επιτροπή που θα ορίσει η Υπηρεσία. Ο έλεγχος της ποιότητας 

του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 208 & 209), τα 

προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά του Προμηθευτή, 

τα παραστατικά που θα συνοδεύουν τον εξοπλισμό και πάντως, σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω 

Επιτροπής. 

• Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης ήθελε ζητήσει η 

Υγειονομική Περιφέρεια  για τη διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών του. 

• Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στο δελτία αποστολής και το τιμολόγιο πώλησης τον 

αριθμό της σύμβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου τιμών εάν υπάρχει. 

• Για την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού από την αρμόδια επιτροπή, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εξοπλισμός να βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, καθώς 

επίσης να έχουν ολοκληρωθεί τόσο η παράδοση των τεχνικών εγχειριδίων και πιο συγκεκριμένα πλήρης 

σειρά τευχών με οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής (Operation and service manual) στην 

αγγλική και ελληνική γλώσσα, όσο και η απαιτητή εκπαιδευτική διαδικασία.  

Κατά τα λοιπά, για τον τόπο, χρόνο και τη διαδικασία παράδοσης – παραλαβής ισχύουν οι όροι της αριθ. 

20/2020 διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

3.1. Με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, o Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν 

επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε 

μετά από αίτησή του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 

4412/2016. 

3.2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, 
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παρ.3 του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016, εφόσον: 

3.2.1. Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη της Υγειονομικής 

Περιφέρειας. 

3.2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3.3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή την σύμβαση, 

επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 

αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016, ήτοι: α) 

ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση β) 

μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016. 

3.4. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της 

σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με 

έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου Διοίκησης της 

Υγειονομικής Περιφέρειας, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209 του Ν.4412/2016.  

3.5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εξοπλισμός παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του 

χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλεται εις βάρος του προμηθευτή, το 

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα σύμφωνα με 

το άρθρο 207 του Ν.4412/2016. το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας του 

εκπρόθεσμα παραδοθέντος εξοπλισμού, χωρίς Φ.Π.Α.. Εάν ο εξοπλισμός που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού που παραδόθηκε εμπρόθεσμα, το 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3.6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και για κάθε 

ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Υγειονομικής Περιφέρειας από την μη εκτέλεση ή την 

κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

3.7. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 

σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην 

ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη 

αυτής.  
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 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του προσφέροντα μέχρι τη 

λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι 

απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση 

κοινοπραξίας. 

3.8 Ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί 

από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα XIV του προσαρτήματος Β’ του Ν.4412/2016 (Άρθρο 18 του ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων της διακήρυξης 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 

υλικών), 6.6. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 

(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της 

παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-2022 εγγυητική επιστολή τ… 

……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (4%) επί της 

συvoλικής συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

πρέπει να είναι αορίστου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της στην τράπεζα. 

5.2. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής 

λειτουργίας.  

5.3. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης του υλικού, ο Προμηθευτής πρέπει να 

παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε 

επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι 
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μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης του υλικού. 

5.4. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση της 

διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

5.5. Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης και πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, να καταθέσει άλλη εγγυητική 

επιστολή για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, ποσού ίσου με το 2% της συμβατικής του αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α., ο χρόνος ισχύος της οποίας θα πρέπει να είναι ίσος με τον συμβατικό χρόνο εγγύησης 

καλής λειτουργίας του είδους, πλέον τρεις (3) μήνες. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

6.1.  Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από 

την 3η Υγειονομική Περιφέρεια, με βάση την περιγραφή και την τιμή, όπως αυτά προσδιορίζονται 

αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.  

6.2. Η πληρωμή θα γίνεται μετά τηv οριστική παραλαβή των ειδών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει 

περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων 

οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.  

6.3. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

6.4. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή και εφόσον θα έχει πραγματοποιηθεί η μεταφορά των 

σχετικών πιστώσεων από τον φορέα χρηματοδότησης του έργου. 

6.5. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση 

τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

6.6. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων.  

6.7. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η Υγειονομική 

Περιφέρεια καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 
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«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

6.8. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή 

του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων 

μεταξύ της Υγειονομικής Περιφέρειας και του προμηθευτή, που αφορούν στην εκτέλεση της 

σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 

4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

6.9. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016135, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(άρθρο 7 Ν.4912/2022 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού (ν. 4172/2013 αρθ. 64 παρ. 2). 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και της εγκατάστασης του εξοπλισμού, ο 

Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Υγειονομική Περιφέρεια για την οποία προορίζεται 

ο αντίστοιχος εξοπλισμός, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά 

με την εκτέλεση της προμήθειας. 

                                                           
135 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  
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2. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

3. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την προμήθεια, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, 

που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με την απαιτούμενη 

εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

4. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 

απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από 

το προσωπικό του, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα 

Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 

μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Προμηθευτής ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει 

τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για 

λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί και 

αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του 

εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από 

τη γραπτή έγκριση αυτής. 

Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Προμηθευτή είναι μεταξύ άλλων εξουσιοδοτημένοι 

να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό 

του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου 

κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

6. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

7. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 

ευθύνες, που απορρέουν γι’ αυτόν από την παρούσα. 

8. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 

εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη Διακήρυξη. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 

τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 
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καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 

ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της 

προμήθειας. 

9. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται 

και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του προμηθευτή, 

μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των 

όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 

συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κ.λπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον 

προμηθευτή, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

10. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή 

θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την 

ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής 

η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύμβαση. 

11. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να 

εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος Ένωση /Κοινοπραξία οφείλει να προτείνει 

αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται 

από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν 

λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέλους. 

Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει με απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η 

πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα 

να κηρύξει την Ανάδοχο Ένωση /Κοινοπραξία έκπτωτη. 

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή σχετική πληροφοριακή πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία για την χρηματοδότησή 

του.  

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Πέραν των λοιπών συμβατικών του υποχρεώσεων, η Υγειονομική Περιφέρεια έχει τις εξής ειδικές 

υποχρεώσεις, ως προς ότι αφορά τη χρήση του υπό προμήθεια εξοπλισμού: 

α) Να μεριμνά για την προσεκτική χρήση του εξοπλισμού. 
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β) Να προφυλάσσει τον εξοπλισμό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα 

υπαλλήλων του Κέντρων Υγείας ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, 

υπερβολική ζέστη κ.λ.π.). 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

9.1. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη φόρτωση - παράδοση του 

υπό προμήθεια ασθενοφόρων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε 

γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη 

λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Προμηθευτή να 

προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

9.2. Σε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα 

είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει 

εγγράφως και να προσκομίσει στην Υγειονομική Περιφέρεια τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε 

περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να 

επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

9.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του 

Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137) 

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General 
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ισχύουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την 
εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους 
υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι 
οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  
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αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων 
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) 
γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, 
(στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. 

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο 
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή 
και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 
4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 
Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email …………………. /τηλ………………..). 

 

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα 
παρακάτω: 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 
επεξεργασία,  

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 
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δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών 
επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους 
μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει 
τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη 
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, 

σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητή 

της Υγειονομικής Περιφέρειας και με τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ). 

Τυχόν τροποποιήσεις δεν θα αλλοιώνουν το προκηρυσσόμενο αντικείμενο. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ 

και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, 

α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή 

και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

12.1 Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, 

εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Υγειονομικής Περιφέρειας και του Προμηθευτή και αφορά 

(ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την 

εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται 

κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, προς 

τον οποίο ο Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας 

αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται στον 

ενδιαφερόμενο.Εάν ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως 

μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του 

Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη 

διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

12.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται 

μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην 

αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

12.3. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ.      

22PROC010386065 2022-04-13
ΑΔΑ: 9ΤΛΞΟΡΕΠ-22Υ



 

Σελίδα 116 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕυρωπαϊκόΤαμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

  

 

 

02/2022 διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων 

δικαιωμάτων της Υγειονομικής Περιφέρειας, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις 

του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφού 

διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων η Υγειονομική Περιφέρεια έλαβε τα 

δυο (2) αντίγραφα, ενώ το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Για η 3η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας)  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 (Υπογραφή)  (Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

Συνημμένα : ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης 
δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να 
ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και 
στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με 
και έχουν δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 
προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του 
ανταγωνισμού. 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 
της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη 
σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 
4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 
σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη 
συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες 
αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, 
για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
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αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε 
οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την 
παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου 
σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες 
παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε 
ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη 
νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, 
θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής 
(μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 
μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης 
(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που 
εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να 
επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των 
μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ 
ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, 
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]  

 

Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε  
για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που περιλαμβάνονται σε αυτή.  

Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά 
πρόσωπα) από τον .........................................  
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