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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Πάτρα 5827 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 14/2/2019  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
 «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»                                                                  

 
Ταχ. Δ/νση: Καλαβρύτων 37, Τ.Κ. 26335, Πάτρα. 

Τμήμα Οικονομικού – Γραφείο Προμηθειών. 

Πληροφορίες: Γεωργιάδης Ι.  

Τηλ. 2610-227-872.  

e-mail: promithion@agandreashosp.gr 

            georgiadis@agandreashosp.gr 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5 / 2019 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΕΝΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 3D ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 150.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

 
CPV: 33112100-9 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 70583  
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ANAΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ» 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  

3D ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 150.000,00 €  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ H  ΠΛΕΟΝ  ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  
ΗΜΕΡΑ:  
ΩΡΑ:  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

ΗΜΕΡΑ:  

ΩΡΑ:  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
240 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

CPV 33112100-9 

ΕΝΤΑΞΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το  Έργο  χρηματοδοτείται  από  την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας.  

Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  της  

πράξης  με τίτλο: «Προμήθεια Βιοϊατρικού 

Εξοπλισμού του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5032957 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / MIS (ΟΠΣ) 5032957 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1083552 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ ΕΠ0011 

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2018ΕΠ00110051 

ΚΑΕ 9149 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

1.      ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

1.1        ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

1.2        ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. 

1.3        ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1.4        ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

1.5        ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1.6        ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

1.7        ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

 
2.      ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

2.1          ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

2.1.1     ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

2.1.2     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

2.1.3     ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  

2.1.4     ΓΛΩΣΣΑ  

 

2.2        ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

2.2.1     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.2.2     ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

2.2.3     ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

2.2.4     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

2.2.5     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  

2.2.6     ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

2.2.7     ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ  

2.2.8     ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

2.2.8.1         ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ  ΑΠΟΔΕΙΞΗ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

2.2.8.2         ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  

2.3       ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

     2.4        ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

2.4.1     ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.4.2     ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.4.3     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

2.4.4     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» / ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 

             ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2.4.5     ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

2.4.6     ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
3.      ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

3.1        ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1.1     ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1.2     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.2        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 3.2.1          (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

3.3  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

3.4        ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

3.5        ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
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4.      ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

4.1        ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ KAΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)  

4.2        ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

4.3        ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.4        ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

4.5        ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.6        ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
 

 

5.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

5.1        ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

5.2        ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

5.3        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
 

 

6.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 

6.1        ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

6.2        ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

6.3        ΑΠΟΡΡΙΨΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.4        ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο :  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο :    ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4ο :    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5ο :   ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6ο :   ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
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 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1   Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». 

Ταχυδρομική διεύθυνση Καλαβρύτων 37, ΤΚ 26335, Πάτρα. 

Τηλέφωνο  2610-227-872. 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithion@agandreashosp.gr &  

georgiadis@agandreashosp.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες1 Γεωργιάδης Ιωάννης. 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και ανήκει στο Υπουργείο 

Υγείας. 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας και  η ιατρο-φαρμακευτική 
περίθαλψη.  

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α)          Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 

β)          Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:  www.promitheus.gov.gr 
 

 

1.2   Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση. 
 
Είδος διαδικασίας 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. 

 
Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5032957. 

Δικαιούχος: Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». 

Κωδικός Δικαιούχου: 1083552. 

ΚΩΔ. ΣΑ: ΕΠ0011 

  ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2018ΕΠ00110051 
   

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» με Κωδικό ΟΠΣ 

5032957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». 

 
 

1.3    Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης. 
 

  Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός υπερσύγχρονου Έγχρωμου 3D Yπερηχοτομογράφου, 

πολύτιμο βοήθημα στη διάγνωση των εξεταζόμενων στην Καρδιολογική Κλινική και των εξωτερικών ασθενών.  
Ο υπερηχογράφος θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας για τρισδιάστατη ογκομετρική διαθωρακική και 

τρισδιάστατη ογκομετρική διοισοφάγεια απεικόνιση. Επιπλέον, ο υπερηχοτομογράφος θα είναι κατάλληλος για 
την υπερηχογραφική καρδιολογική διερεύνηση ενηλίκων. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής. 

                                                           
 

mailto:promithion@agandreashosp.gr
mailto:georgiadis@agandreashosp.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.4    Θεσμικό πλαίσιο. 
 
Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν τη σύναψη της σης σύμβασης όπως αυτές έχουν   

τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα: 

 
-Ο Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τΑ/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 

της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 107.  

 

-Ο Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τΑ/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων  

-Ο Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τΑ/12-5-2016) μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και 

μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», άρθρο 34. 

-Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/τΑ/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».  
 

-Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τΑ/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

  -Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τΑ/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

-Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τΑ/23-3-2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία».  

 

- Ο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τΑ/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»  

- Ο N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τΑ/23-12-2014) Α) Για την 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  (τΑ'  297)  και  άλλες  διατάξεις  και  του  Ν.  
3614/2007  (τΑ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 - 2013».  

 
-Ο N. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/τΑ/11-7-2014) «Προσαρμογή στο Εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 

2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9/10/2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, 

μεταξύ των κρατών – μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση. Ρυθμίσεις για την 

Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις, άρθρο 47.   

-Ο Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τΑ/8-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 

2011/85/ΕΕ ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

 
-Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τΑ/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (τΑ΄ 161) 

και λοιπές ρυθμίσεις, άρθρα 1 και 3.   

 
-Ο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τΑ/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις». 
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- Ο N. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τΑ/9-5-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, 

παρ. Ζ.  

   -Ο N. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/τΑ/28-2-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

- Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τΑ/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων», άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 

του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τΑ΄/2012).  

-Ο Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τΑ/2-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»,  

 

-Ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια 

και άλλες διατάξεις». 

-Ο N. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τΑ/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για την διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., 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», της κοινής απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του N. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 καθώς και της απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (τΒ΄ 1590) «Καθορισμός 

χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες». 
 

-Ο N. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τΑ/7-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
 

 

-Ο N. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τΑ/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

 
-Ο N. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/τΑ/4-3-1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα».  

 
 

  Τις  αποφάσεις: 

 

- Η  υ π ’  αριθμ.  57654  (τΒ 1781/23-5-2017)  απόφαση του Υπουργού  Οικονομίας και  Ανάπτυξης  
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 
 

-Η υπ’ αριθμ. 56902/215 (τΒ 1924/2-6-2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)». 
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-Η  υπ’ αριθμ. 158/2016 απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (τΑ/ 147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ τΒ 3698). 

 

 -Η υπ’ αριθμ. 2879/2018 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και 

τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου, (ΦΕΚ 

879/τΒ/13-3-2018). 

-Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Α6γ/Γ.Π.οικ.13411 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού.  

-Η απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10161 final/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του 
Ε.Π.«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό C(2017) 8464 final/6-12-2017. 

 

-Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ τΒ΄3521) Υπουργική Απόφαση για την Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ τΒ΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί 

Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς 

– Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕΔ). 

 
 

-Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» που αφορούν την 
έγκριση της μεθοδολογίας και Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Κωδικός ΟΠΣ: 5032957 (Κωδ. Απόφασης:6067) σελίδα 2 των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους 

Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν.  
 

-Οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 2144/11-6-2018 και 3249/7-9-2018 προσκλήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας του Ε.Π. «Δυτική 
Ελλάδα 2014-2020» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «Υποδομές στον Τομέα της Υγείας» 

(Άξονας Προτεραιότητας 5). 
 

-Τo με ID 51767/ 20-9-2018– ώρα: 09:54 Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου ΓΝΠ «ο Άγιος Ανδρέας» προς 

την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης «Προμήθεια βιοϊατρικού εξοπλισμού ΓΝΠ «ο Άγιος 
Ανδρέας» στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». 

 

- Η υπ’ αριθμ. 19/12-4-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με θέμα: «Αίτημα προς 

την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια ενός «Έγχρωμου Καρδιολογικού 3D Υπερηχοτομογράφου» 

(ΑΔΑ: 7ΤΘ746906Λ-234).  

-Η υπ’ αριθμ. 262/13-4-2018 απόφαση κ. Διοικητή του Νοσοκομείου με θέμα: «Ορισμός μελών Επιτροπών 

σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών», (ΑΔΑ: ΩΤΔΖ46906Λ-ΨΒΧ).  

-Η υπ’ αριθμ. 267/16-4-2018 απόφαση κ. Διοικητή του Νοσοκομείου με θέμα «Ορισμός Επιτροπής 

παρακολούθησης και διαχείρισης των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας», (ΑΔΑ: ΨΑΙΛ46906Λ-ΛΓΟ).  

-Η υπ’ αριθμ. 24/19-6-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με θέμα: «Έγκριση 

πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών της Επιτροπής» (ΑΔΑ: ΩΣΟ746906Λ-05Κ) κατόπιν δημόσιας 

διαβούλευσης.  

-Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6549/23-8-2018 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα: 

«Έγκριση σκοπιμότητας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Π. «ο Άγιος Ανδρέας», (ΑΔΑ: 9ΒΜΒ469ΗΔΜ-

ΤΞΥ).  
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-Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6677/3-9-2018 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα: 

«Προμήθεια βιοϊατρικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Π. «ο Άγιος Ανδρέας», (ΑΔΑ: 7ΑΒΥ469ΗΔΜ-6ΞΖ). 

-Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4014/19-10-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π. με θέμα: «Προσωρινός πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων».   

-Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4583/22-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ένταξη της 

πράξης προμήθειας βιοϊατρικού εξοπλισμού του ΓΠΝ «ο Άγιος Ανδρέας» με κωδικό ΟΠΣ 5032957 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020», (ΑΔΑ: Ω0ΧΑ7Λ6-ΟΞΜ).   

-Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 94/8-1-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Ε.Π. με θέμα: «Έγκριση τεύχους δημοπράτησης για τον ανοιχτό, δημόσιο, διαγωνισμό για την προμήθεια ενός 

Έγχρωμου Καρδιολογικού 3D Υπερηχοτομογράφου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής».   

-Η υπ’ αριθμ. 1/2019 (θέμα 23ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ν4Ξ46906Λ-8ΟΨ) με θέμα: 

«Έγκριση προκήρυξης του ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Έγχρωμου Καρδιολογικού 

3D Υπερηχοτομογράφου, προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν της έγκρισης 

διακήρυξης (τεύχους δημοπράτησης) από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 

και ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού». 

 

1.5    Προθεσμία υποβολής προσφορών και ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού. 

           
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι στις  13/3/2019 ημέρα Τ ε τ ά ρ τ η  και ώρα 

17:00μ.μ. 
 
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στις  

20/3/2019 ημέρα Τ ε τ ά ρ τ η  και ώρα 12:00μ.μ. 

 
1.6    Δημοσιότητα. 

 
 
 
Η περίληψη της διακήρυξης διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση στα παρακάτω: 

   1) Στον Ελληνικό τύπο και συγκεκριμένα  στις εξής εφημερίδες: 

-«ΠΡΩΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», (δημοσίευση στις 14/2/2019).            

-«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», δημοσίευση στις 14/2/2019).      

-«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (δημοσίευση στις 15/2/2019).  

 
 2) Στα Εμπορικά - Βιομηχανικά Επιμελητήρια:  

-Αθήνας. 

-Θεσσαλονίκης. 

-Πάτρας. 

-Ηρακλείου. 

-Βόλου. 

-Ιωαννίνων. 

-Σερρών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(δημοσίευση στις 14/2/2019).      

 

 

Η περίληψη της διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 14/2/2019. 
 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε και στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ   

http://www.promitheus.gov.gr στις 14/2/2019. 

 
 
Ακόμη καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα (Web Site): www.agandreashosp.gr του ΓΝΠ «ο Άγιος Ανδρέας» καθώς 

και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα 

«Διαύγεια» http://et.diavgeia.gov.gr  

 
 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.  

 

 
1.7    Αρχές εφαρμοζόμενες στην διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται για τα κάτωθι: 

 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφ’ όσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις 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 που 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 

 
β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄ όλη  την  διάρκεια  της  διαδικασίας 
ανάθεσης και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφ’ όσον επιλεγούν. 

 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.agandreashosp.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2.     ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

 

2.1    Γενικές Πληροφορίες. 

 

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης. 

Τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 
 

  -Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στον   

   διαγωνισμό.   

-Η διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

-Το σχέδιο της σύμβασης.  

-Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, αναφορικά με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

 

2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού. 

Η επικοινωνία σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας του διαγωνισμού, η σύναψη της σύμβασης, 

εκτελούνται με την ηλεκτρονική  υποβολή μέσω  της  χρήσης  της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  
 

2.1.3 Παροχή διευκρινήσεων.  

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του ΕΣΗΔΗΣ. Τα 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 ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τ α  α ιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε 

με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται. 
 
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να 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 την σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 

2.1.4 Γλώσσα.  

Τα έγγραφα της σύμβασης και οι τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην Ελληνική 

γλώσσα.  

Οι  προσφορές  συντάσσονται  στην  Ελληνική  γλώσσα  ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην 

Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

(5/10/1961) που κυρώθηκε με το Ν.  1497/1984 (τΑ΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφραση  τους στην Ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας που έχει 

συνταχθεί το έγγραφο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 

τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της  

Χάγης  της  5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  Ν.  1497/1984  (Α΄188). Ιδιαίτερα, τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά 

έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
 
Τα ενημερωτικά φυλλάδια και άλλα έντυπα εταιρικά ή μη με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική. 
 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 

 

2.2    Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής. 

 

2.2.1  Δικαίωμα συμμετοχής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 

σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών τα οποία είναι εγκατεστημένα στα εξής: 
 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 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 συμβάσεων. 
 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που η 

προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το  θεωρήσει 
αναγκαίο  για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί 

ορισμένη νομική μορφή και η ένωση στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να το πράξει. 
 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, (άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 4412/2016). 
 

 

2.2.2 Εγγυήσεις.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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 ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 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.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των υποψηφίων και 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 ΑΦΜ και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση Ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της),  
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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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 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,  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επικοινωνήσει με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να  

διαπιστώσει την εγκυρότητά  τους.  

 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Για την έγκυρη συμμετοχή κατατίθεται από τους οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής που 
ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 4412/2016 στο ποσό ίσο με το 2% του προϋπολογισμού 
χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 2.419,35 €.  
 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να αναφέρει την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και την διεύθυνση του 

προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται καθώς και τα στοιχεία του εν λόγω διαγωνισμού. Σχετικό υπόδειγμα 

στο 4ο Παράρτημα της παρούσας). 

 

Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση.  

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν 

τη λήξη της προσφοράς, να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να παρατείνουν την διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής πριν τη λήξη τους. 

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς συμμετέχοντες με το πέρας της λήξης ισχύος της και στις εξής περιπτώσεις:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών,  

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 

του Ν. 4129/2013 (τΑ' 52), εφ΄όσον απαιτείται.  

 

Ακόμη σημειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική προσφορά 

(στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής) και πρέπει να κατατεθεί και εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή 

εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ 
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει, αν ο υποψήφιος αποσύρει την προσφορά του κατά την διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 77 του Ν. 4412/2016, 

δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.  
 
 
 
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

όλων των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας του συμβατικού 

τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 4412/2016. Σχετικό υπόδειγμα στο 4ο Παράρτημα 

της παρούσας). 

 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) μήνα επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της σύμβασης. 

  

 

Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως 

τον χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. 

Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) 

τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής. 

 

Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των 

οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων 

ή Κοινοπραξιών, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα ισούται 

με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό 

συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των 

μελών της Ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι θα καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. 

 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επικοινωνήσει με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  

Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει την Εγγυητική Επιστολή καλής λειτουργίας βάσει του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016 για την αποκατάσταση των τυχόν ελαττωμάτων ή των ζημιών που μπορεί να προκληθούν. Το ύψος 

της εγγύησης της καλής λειτουργίας καθορίζεται στο έγγραφο της σύμβασης και σε χρηματικό ποσό. (Σχετικό 

υπόδειγμα στο 4ο Παράρτημα της παρούσας).     
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού, (άρθρο 73 του Ν. 4412/2016). 

Ο οικονομικός  φορέας  αποκλείεται από τη συμμετοχή εφ’ όσον συντρέχει στο πρόσωπο του (εάν  πρόκειται  

για  μεμονωμένο  φυσικό  ή νομικό πρόσωπο) ή σ’ 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 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω 

λόγους (άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016): 
 
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), 
 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  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 στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα, 
 
γ)  απάτη,  κατά την  έννοια  του  άρθρου 1 της σύμβασης  σχετικά με την προστασία  των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν . 

2803/2000 (Α΄ 48), 
 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002,  για την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

 
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 

της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
 
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), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
 
Ο οικονομικός φορέας επίσης, αποκλείεται, 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 σ’ αυτό. 
 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου   αφορά   στους διαχειριστές. 
 
Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  η υποχρέωση του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Στις  περιπτώσεις  Συνεταιρισμών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  στα  μέλη  του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η 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/και β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που 

αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την  επικουρική 
ασφάλιση. 

 
 
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. 

 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή   γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του  Σώματος  

Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την αδήλωτη εργασία, 
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει 

να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
 
2.2.3.3.    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 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. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στην διαδικασία, σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις: 

 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, 

 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 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. 
 

 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
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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 τα οριζόμενα 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 ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε 

ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
 
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 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 απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
 
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο την διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
 
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του, για το 
οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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 
 
2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται 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 την 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. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους   
2.2.3.1,   2.2.3.2.   γ)   Πρβλ.   παράγραφο   1   του   άρθρου   74  του  Ν. 4412/2016 που τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 107 περ. 10 του Ν . 4497/2017 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

δεν αποκλείεται από την διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος 

ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Ο 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. 
 
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 . 

4412/2016. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 

περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) 

έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του 

ιδίου άρθρου στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
 
 





18 

 

2.2.3.9. Ο οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. 
 

 

Κριτήρια επιλογής. 

 

2.2.4  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.  

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 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 εγκατάστασης 

τους.  

 

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 επάρκεια. 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

 
α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις: Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις για την πιστοληπτική ικανότητα της 

επιχείρησης. Η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης πρέπει να είναι τουλάχιστον το ίσο του μέσου ετήσιου 
κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, πάντως, να καλύπτει το προϋπολογιζόμενο ποσό χωρίς Φ.Π.Α. του 

τμήματος ή τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά. 
 
β) Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων στην περίπτωση που η δημοσίευση 

των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης των τριών (3) τελευταίων 
ετών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία  της  χώρας όπου  

είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.  Εάν η επιχείρηση λειτουργεί  ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα 
σχετικά με την αιτούμενη προμήθεια, για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών 

(3) ισολογισμών, υποβάλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή άλλα σχετικά επίσημα στοιχεία που 
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. Όσοι από το νόμο δεν έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού, θα 

πρέπει με υπεύθυνη δήλωση τους να δηλώνουν τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, συνυποβάλλοντας 

νόμιμα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (φορολογίας εισοδήματος ή εκκαθαριστικών ΦΠΑ) για τα 
αντίστοιχα έτη. 

 
γ) Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον 

τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης/διακήρυξης, για τις τρεις τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή 
έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 
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2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας απαιτείται: 

α)  να έχει συνάψει και επιτυχώς ν α  έ χ ε ι  ολοκληρώσει κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών 

τουλάχιστον μία σύμβαση προμηθειών με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 
 
β) να κατατεθεί τουλάχιστον μια βεβαίωση ορθής εκτέλεσης της αντίστοιχης σύμβασης.  

 
γ) να διαθέτει το σύνολο των αδειών / πιστοποιητικών κλπ που απαιτούνται και αναγράφονται αναλυτικά  στο  

1ο Παράρτημα των  Τεχνικών  Προδιαγραφών και στο 2ο Παράρτημα του Πίνακα Συμμόρφωσης.  
 
 
 

2.2.7  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν όσον αφορά στα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα να  
στηρίζονται στις  ικανότητες  άλλων φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  τους μορφής. Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεση τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής 
δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην Ένωση ή άλλων φορέων, (άρθρο 78 παρ. 1 του Ν. 4412/2016). 

 

 
2.2.8  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών. 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά ότι δεν 
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του  άρθρου 73 παρ. 1, 2 & 4 και του άρθρου 74 για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, 

τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 (εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο).  

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή όλα τα 

δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 
4412/2016, εφ΄όσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, τόσο κατά την διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης, όσο και κατά την εκτέλεση της.  

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) διατίθεται 
σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (www.eaadhsy.gr) 

Σχετικά με τη συμπλήρωση του ισχύει η Κατευθυντήρια Οδηγία 23 - Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», ΑΔΑ: 

Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
 
 
 

 
 

http://www.eaadhsy.gr/
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2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα, (άρθρο 80 του Ν. 4412/2016). 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, , 

κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016, (άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016). 

 
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι 
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (άρθρο 78 παρ. 1 Ν. 4412/2016). 

 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφ’ 

όσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
(άρθρο 78 παρ. 1 Ν. 4412/2016). 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 που διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.  
 
 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
 
α) 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. 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) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας . Επιπλέον 
υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην 
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές]. 

 
 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από 
το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 

θέσεως σε εκκαθάριση. 
 
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων. 
 
 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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 του κράτους - μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
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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 και στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

 
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 αποκλεισμού. 
 
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι 

πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 
 
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 

ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου τους]: 
 
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 

καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

 
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, 
ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο 

να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του 

κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 
το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 

προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 
30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

 
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφ’ όσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει 

ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 

διαγωνιζόμενου,  έγκυρη  και  ενημερωμένη  κατάσταση  μετόχων  που  κατέχουν  τουλάχιστον  1%  των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 

τελευταία  Γενική  Συνέλευση,  αν οι  μέτοχοι  αυτοί  είναι γνωστοί  στην  εταιρεία.  Αν δεν  προσκομισθεί η 

κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

 
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη 

δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από 
την παρούσα διαδικασία. 

 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005»  
 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

 
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 αφ΄ενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφ΄ετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.  
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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. 
 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 
 
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. 
 
 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 
προσκομίσουν με την προσφορά τους – επί ποινή αποκλεισμού – ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών 
της τελευταίας τριετίας ή ( σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών) επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των 

αντίστοιχων φορολογικών δηλώσεων από τα οποία θα προκύπτει το ύψος του ετήσιου γενικού κύκλου 
εργασιών της επιχείρησης, για τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά διαστήματα ή Υπεύθυνη Δήλωση περί του 
ύψους του συνολικού κύκλου 

 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 

δικαιολογητικά της παρ. 2.2.6 (α-γ) 
 
Β.5. Δεν απαιτείται η συμμόρφωση με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 
Β.6.   Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 

πρέπει να   προκύπτουν   η   νόμιμη   σύστασή   του,   όλες   οι   σχετικές   τροποποιήσεις   των 
καταστατικών, τα πρόσωπα που δεσμεύουν 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 καταλόγους (άρθρο 83 Ν . 4412/2016)  
που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 

πιστοποίησης που 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. 
 
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 διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. (άρθρο 78 παρ. 1/ 
80 παρ. 1 Ν. 4412/2016). 
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Σ’ αυτήν την περίπτωση θα πρέπει με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς οφείλει να καταθέσει αντίγραφο 
σύμβασης που έχει συνάψει μετά τρίτων, του οικονομικού φορέα ευθυνόμενου σε κάθε περίπτωση εις 

ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι και υπόχρεοι για τη 
συντήρηση, την επισκευή και την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών.  

 

 

2.3    Κριτήριο Ανάθεσης. 
 

Κριτήριο α νάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

απ οκλε ι στ ι κ ά  β άσε ι  τ ι μ ή ς .   
 

 

2.4    Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών. 

 

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην διακήρυξη χωρίς να επιτρέπονται 

εναλλακτικές προσφορές. 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά που υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο 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, (άρθρο 96, παρ. 7 του Ν. 4412/2016). 
 

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών. 
 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην 
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016,  ιδίως στα 
άρθρα   36  και   37   και   την  Υπουργική   Απόφαση   αριθμ.   56902/215   «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
 
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 

πιστοποιητικό που χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 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  τις  διατάξεις  της  Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)», ΦΕΚ τΒ΄ 1924/2.6.2017 και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή 

πύλη  (www.promitheus.gov.gr)  ακολουθώντας  την  διαδικασία  εγγραφής  του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τη συνέχεια του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση της, (άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016). 
 

 

 
 

 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
 
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» όπου 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τα οριζόμενα της διακήρυξης. 

 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» όπου περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του υποψήφιου. 
 

Από τον οικονομικό φορέα επισημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, (άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής 
απόφασης) σύμφωνα με  το  άρθρο  21  του  Ν.  4412/2016.  Εφ’ όσον  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 μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγηση της. 

 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος που παράγει τα σχετικά αρχεία τα οποία 

υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 

ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

υποψήφιος καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] 
 
2.4.2.5. Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του συστήματος, όπως 
περιγράφεται παρακάτω: 

 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και αφού έχουν συνταχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη 
κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής. 

 
Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς που αποστέλλεται στον οικονομικό 
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς που απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς 

και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 
Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από τους ενδιαφερόμενους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 

της διαδικασίας. 
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2.4.3  Περιεχόμενα (Υπο)Φακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής  - Τεχνική Προσφορά». 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα είναι τα 

παρακάτω:  
 
1) Συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο το Τυποποιημένο  Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) βάσει του 

άρθρου 79, παρ.  4 του Ν. 4412/2016 ως προκαταρκτική απόδειξη  προς  αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν  δηµόσιες  αρχές  ή τρίτα µέρη. 
2) Την εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  

3) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου.   

4) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφ’ όσον οι οικονομικοί φορείς συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε 
νόμιμο αντιπρόσωπο τους. 

 

Επισημαίνεται  ότι ο οικονοµικός  φορέας µπορεί  από  το Μέρος IV να συμπληρώσει µόνο την ενότητα 

(α) του χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV του 

εντύπου. Επίσης δεν απαιτείται η συµπλήρωση του Μέρους V. (6ο Παράρτημα της παρούσας). 

 
 
  Το περιεχόμενο (υπο)φακέλου της τεχνικής προσφοράς συντάσσεται με βάση το άρθρο 94 του Ν. 4412/2016. 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές πληρούνται. Αυτή περιλαμβάνει τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει 
των οποίων θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση.  
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς τον 
Πίνακα Συμμόρφωσης επί των τεχνικών προδιαγραφών και επί των γενικών όρων (2ο Παράρτημα της 
παρούσας) που ν’ ανταποκρίνεται αναλυτικά ανά κεφάλαιο και παράγραφο με σαφή επισήμανση των 

σημείων συμφωνίας, απόκλισης ή τυχόν πρόσθετων δυνατοτήτων πέραν των προδιαγραφών καθώς και 
παραπομπή στο αντίστοιχο σημείο της τεχνικής προσφοράς προς τεκμηρίωση. 
 
Αναλυτικά ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ συμπληρώνεται σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες: 

 
Στη  στήλη  «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ»  περιγράφονται  αναλυτικά  οι  αντίστοιχοι  τεχνικοί  όροι,  υποχρεώσεις  ή 

επεξηγήσεις που θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» πρέπει να  συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο η λέξη «ΝΑΙ» ή αριθμός 

όπου  απαιτείται.  Η  «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»  είναι  απαράβατος  όρος  σύμφωνα  με  την  δ ιακήρυξη. Οι 

προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στη  στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»  σημειώνεται  η  απάντηση  του  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 (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη). 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς 

το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές 
του εξοπλισμού, υποστήριξης κ.λ.π. που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία 

των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των 
περιεχομένων του. 

 
Είναι ιδιαίτερη επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών που πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. τεχν. Φυλλάδιο 3, σελ. 4 παράγραφος 4). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή  
στη  σχετική  αναφορά, τεχνική  κλπ.  θα  υπογραμμιστεί  το  σημείο  που  τεκμηριώνει  τη  συμφωνία  ή 
υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται 

η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.3) 
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Τονίζεται   ότι   είναι   υποχρεωτική   η   απάντηση   σε   όλα  τα  σημεία  των  Πινάκων  Συμμόρφωσης   

και   η  παροχή  όλων  των  πληροφοριών  που  ζητούνται.  
 
 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» για έστω και έναν από τους όρους στον 

πίνακα συμμόρφωσης τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 
 

 
 
2.4.4 Περιεχόμενα (Υπο)Φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικής προσφοράς, (Άρθρο 95 του Ν. 4412/2016).  

 
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  κριτήριο ανάθεσης που είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 

του Ν. 4412/2018.  
 

 
Αν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί  αναλυτικά  η  οικονομική  προσφορά,  ο 
υποψήφιος θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο «οικονομική προσφορά» την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά 
του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf. 

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

έγγραφα της σύμβασης. (παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016) 
 
Ειδικότερα: 

 
α) Κράτηση 0,06% που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 
 
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής   

καθώς   και   κάθε   συμπληρωματικής   σύμβασης   υπέρ   της   Αρχής   Εξέτασης   Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) . 
 
δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, 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 της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. 
 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

(Ν. 2283/1994, ΦΕΚ 151/τΑ/1994, όπως εκάστοτε ισχύει). 
 
Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα. 

 

Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές όπου: α) δεν δίνεται τιμή σε ευρώ ή που καθορίζεται σχέση 

ευρώ 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 (παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4412/2016). 
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2.4.5  Χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για τ ο  χ ρ ο ν ι κ ό  διάστημα δ ι α κ ο σ ί ω ν  

σ α ρ ά ν τ α ( 240) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Η προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφ’ όσον 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 α 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. 
 
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, αφού τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

2.4.6  Λόγοι απόρριψης της προσφοράς, (Άρθρο 91 του Ν. 4412/2016). 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, στις εξής περιπτώσεις: 

 
-προσφορά που δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 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 οικονομικής 
προσφοράς), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, (άρθρα 92 και 93 του Ν. 4412/2016). 
 
-προσφορά που περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφ’ όσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωση της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της διακήρυξης, 

 
-προσφορά που δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η 

εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας 
και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,  

 
-προσφορά που υποβάλλεται από έναν οικονομικό φορέα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές.  Ο  περιορισμός αυτός ισχύει, βάσει του άρθρου 73 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.  

 
-προσφορά που είναι υπό αίρεση, 

-προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
-προσφορά που υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό του εν λόγω διαγωνισμού,  

-εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.  
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3.     ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 

3.1    Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών. 

 

3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών. 

Το πιστοποιημένο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή διενέργειας) στο ΕΣΗΔΗΣ, 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 «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 
 
 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, κάθε οικονομικός φορέας αποκτά πρόσβαση στις λοιπές 

προσφορές και τα δικαιολογητικά   τους,   με   την   επιφύλαξη   των   πτυχών   εκείνων   της   κάθε   

προσφοράς,   που   έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

 

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών. 
 
Ειδικότερα: 

 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές καθώς και τα δικαιολογητικά και 
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό που υπογράφεται από την επιτροπή. 

 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών 
των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας και συντάσσεται τεκμηριωμένο πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
Κατόπιν της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, η επιτροπή 
συντάσσει ενιαίο πρακτικό που κοινοποιείται προς  έγκρ ιση στην αναθέτουσα αρχή. Στη συνέχεια ορίζεται η 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 
 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία  
και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών. 

 
δ) Η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές και έκρινε ότι ήταν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 

της διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας. Στη συνέχεια συντάσσει πρακτικό που προτείνει την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

 

Αυτό το πρακτικό κοινοποιείται από την επιτροπή προς έγκριση από την αναθέτουσα αρχή. 
 
Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν 

στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 

4412 / 2016. 
 
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. 
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Η αναθέτουσα αρχή σε κάθε στάδιο αξιολόγησης εκδίδει απόφαση που επικυρώνει τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης «Δικαιολογητικών Συμμετοχής και «Τεχνικών Προσφορών» καθώς και των «Οικονομικών 
Προσφορών». 

Σε κάθε περίπτωση κοινοποιείται στους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στον διαγωνισμό μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  
 

 

3.2     Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που 

αποστέλλεται, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».  

 

Tα έγγραφα που απαιτούνται εκδίδονται είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 

 

Σε περίπτωση που κάποια εκ των υπόψη δικαιολογητικών/στοιχείων δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 

τον προμηθευτή και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή θα πρέπει, επί ποινής απόρριψης,  

να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», σε σφραγισμένο φάκελο.  

 

Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος προβεί σε κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών νωρίτερα 

από τη καθορισθείσα χρονική προθεσμία των είκοσι (20) ημερών που έχει δοθεί, τότε οφείλει να ενημερώσει 

εγγράφως μέσω της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, την Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκλήρωση της 

κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών του, τόσο ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ, όσο και σε έντυπη μορφή, 

ώστε η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη της αυτής 

προθεσμίας.  

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικών κατακύρωσης» γίνεται δύο (2) εργάσιμες 

ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 

συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν. 

 

Στους συμμετέχοντες πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση 

για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. Αμέσως μετά την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του 

(υπο)φακέλου. 

 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
 
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό  

ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα  συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
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Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο 

να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω 

του συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 

3.2.1 (Υπο)φάκελος «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».  

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο στάδιο της κατακύρωσης είναι τα ακόλουθα: 

 

Φυσικά πρόσωπα. 

1) Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 και πιο συγκεκριμένα ότι δεν έχουν καταδικασθεί για τα 

εξής: 

 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/"ΕΥ 

του Συμβουλίου της 24/10/ 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42), 

 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς όπου 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/"ΕΥ 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 στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) που κυρώθηκε με το Ν. 

2803/2000  

 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/"ΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α' 166),  

 

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) που 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (Α' 215). Αξιοσημείωτα είναι τα εξής: 

- η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73. 
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- σε περίπτωση που το απόσπασα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα 

πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

 

2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτουν τα παρακάτω: 

- δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή  

 

-δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,  

 

- δεν έχει κριθεί ως ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του. 

 

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

 

4) Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου του Παρατήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α 

του Ν.4412/2016, για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας όπου 

θα πιστοποιείται αφ’ ενός η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, και αφ’ ετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα απαιτείται σχετική βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή ή αρχή Ο.Τ.Α. 

 

Αν ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε 

έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται, τότε 

εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

 

Νομικά Πρόσωπα: 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου «Φυσικά Πρόσωπα». 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους 

εκπροσώπους του. 

 

Οι Συνεταιρισμοί: 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής 

ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) της παρ.(1) των «Φυσικών Προσώπων». 

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2), (3) και (4) της παρ. «Φυσικά Πρόσωπα» και της περίπτωσης (1) της 

παραγράφου «Νομικά Πρόσωπα»  
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Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση και έχουν 

συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α' 188). 

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 

όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 7.1 καθώς και στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 

Το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί ν’ 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 του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής εάν συμβούν τα εξής:  
 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης είναι ψευδή ή ανακριβή,  

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

παραπάνω δικαιολογητικών, 
 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής,  
 
Η διαδικασία αξιολόγησης των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή που κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη της σχετικής απόφασης.   
 
 
3.3    Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης. 

 
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται η σύμβαση από τα συμβαλλόμενα μέρη όπως 

προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις στα άρθρα 105 και 135 του Ν. 4412/2016.  

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα. 
 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, 

με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον ενδιαφερόμενο που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αν κανένας δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 106 του 

Ν.4412/2016. 
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3.4  Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία. 
 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εθνικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 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. 

 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
 
Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (PDF) που φέρει 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών. 

 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 στο άρθρο 19, παρ. 1.1 και 

στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. 
 
Το  παράβολο επιστρέφεται  στον  προσφεύγοντα,  σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής  αποδοχής  της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν. 4412/2016. 

 
Η αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

 
• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 

πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016. 
 
• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016. 

 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 

ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφαση 

που εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ. 
 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν . 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 
 

3.5   Ματαίωση διαδικασίας. 
 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα την 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 του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 

μερικώς την διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της 

από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
 

 

4.       ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

4.1   Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας. 
 
 
Για  την  υπογραφή της  σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης  καλής εκτέλεσης που προκειμένου να 
γίνει αποδεκτή πρέπει το περιεχόμενο της να είναι σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του N. 4412/2016, το 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή 
κατά την υπογραφή της σύμβασης. (Σχετικό υπόδειγμα στο 4ο Παράρτημα της παρούσας).     

 
 
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 που συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, χωρίς Φ.Π.Α. 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της 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. 
 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την οριστική παραλαβή να καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής 
λειτουργίας που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 
Η εγγυητική καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά την παρέλευση της περιόδου εγγύησης και την εκκαθάριση 

του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. Κατά την διάρκεια της 

περιόδου εγγύησης σε περίπτωσης δυσλειτουργίας που δεν έχει αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο, καταπίπτει η 
εγγυητική καλής λειτουργίας ή  μέρος  αυτής  με  απόφαση της  Αναθέτουσας  Αρχής  κατόπιν εισήγησης  της 

αρμόδιας  επιτροπής παραλαβής. (Σχετικό υπόδειγμα στο 4ο Παράρτημα της παρούσας).     
 

 

4.2    Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία. 
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιούμενος ισχύει, 

οι όροι της διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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4.3    Όροι εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο,   συλλογικές   συμβάσεις   ή   διεθνείς   διατάξεις   περιβαλλοντικού,   κοινωνικοασφαλιστικού   και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

 
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. 
 

4.4    Υπεργολαβία, (Άρθρο 131 του Ν. 4412/2016). 

 
 
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. 

 
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 συνεργασίας. (Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του Ν. 4412/2016) 

 
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. 
 
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 τ που ορίζει η διακήρυξη εφ’ όσον 

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, (Άρθρο 132 του Ν. 4412/2016). 
 

 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά την διάρκεια 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. 4412/2016. 

 
Κάθε τροποποίηση της σύμβασης πριν υπογραφεί πρέπει να εγκριθεί της από την αναθέτουσα αρχή.  
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, (άρθρο 133 του Ν. 4412/2016). 

 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφ’ όσον: 
 
α) η σύμβαση έχει 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 τον 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. 
 

 

5.       ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

5.1    Τρόπος πληρωμής, (Άρθρο 200 του Ν. 4412/2016). 

 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή. 
 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή. 
 
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 αντικειμένου της σύμβασης στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται. 

 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

 
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της ΕΑΑΔΗΣΥ και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 

αρχικής   καθώς   και   κάθε   συμπληρωματικής   σύμβασης   υπέρ   της   Αρχής   Εξέτασης   Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). 
 
δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου που 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 της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα 

με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. 
 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 
2283/1994, ΦΕΚ 151/τΑ/1994, όπως εκάστοτε ισχύει). 
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5.2    Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου – Κυρώσεις, (Άρθρο 203 του Ν. 4412/2016). 
 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (Άρθρο 203 του Ν. 4412/2016) από τη σύμβαση και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, εφ’ όσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει το αντικείμενο της σύμβασης ή δεν 

επισκευάσει ή συντηρήσει μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 

 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος στις εξής περιπτώσεις: 

 
α) το αντικείμενο της προμήθειας δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση.  

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση τ η ς  

α ν α θ έ τ ο υ σ α ς  α ρ χ ή ς  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο  όριο  επιτοκίου  για  τόκο  από  δικαιοπραξία,  από  την  ημερομηνία  δε  αυτή  και  μέχρι  της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 

εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 
 
Αν η παράδοση ή αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης  του  χρόνου  της  

παράτασης  που  χορηγήθηκε,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  206  του  Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 
(άρθρο 207 του Ν. 4412/2016) 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ στο αντικείμενο της σύμβασης που 
αφορά την εκπρόθεσμη παράδοση.  

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 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. 
 
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται  σε  βάρος του  και  τόκος  επί του  ποσού της  προκαταβολής,  που  υπολογίζεται από  την 

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του αντικειμένου της σύμβασης, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [Η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 

εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 
 
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. 
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5.3    Διοικητικές  προσφυγές κατά  την  διαδικασία  εκτέλεσης  της  σύμβασης, (Άρθρο 205 του 
Ν. 4412/2016).      

 
 
Ο ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος 

του κυρώσεις, μπορεί να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση, 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 αρμοδίου συλλογικού οργάνου.   

 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 
 

6.       ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. 

 

6.1    Χρόνος παράδοσης, (Άρθρο 206 του Ν. 4412/2016). 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το αντικείμενο της σύμβασης σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας  

και εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. 
 
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. 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. 

 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να γίνει η παράδοση, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
 
 

 

6.2    Χρόνος και τρόπος παραλαβής.  
 
H παραλαβή γίνεται από αρμόδια επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 208 και με την παρ. 11 

εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφ’ όσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται υποχρεωτικά κοινοποιούνται και στον ανάδοχο.  

 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει βάσει της προσφοράς του χωρίς απόκλιση από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

Η προσωρινή παραλαβή συνίσταται με ποσοτική παραλαβή σε αντιπαραβολή και  συμφωνία  με  τα  
προσκομιζόμενα  δελτία  αποστολής  ή  δελτία  αποστολής  –  τιμολόγια  από  τις επιμέρους επιτροπές που 

έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό, συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 
 
 
Αν η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή 

μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου.  
 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή στην οποία δεν μπορεί να 

συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο.    
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Η   επιτροπή   προβαίνει   σε   όλες   τις   διαδικασίες   παραλαβής   που προβλέπονται από το άρθρο 208 του 
Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη 
των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 
 

6.3    Απόρριψη – Αντικατάσταση αντικειμένου της σύμβασης, (Άρθρο 213 του Ν. 4412/2016). 
 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας επιτροπής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 

σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
 
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   
ανάδοχος  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις.  

 
Αν ο ανάδοχος δεν τα αντικαταστήσει μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε και εφ΄ όσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
Η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 

 

 

6.4    Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας, (άρθρο 215 του Ν. 4412/2016). 
 
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 στη σύμβαση. 

 
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 

στα προβλεπόμενα στη 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. 
 
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής 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 ολική ή μερική 

κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή.  
 

 

 
 

 

                                                                                                                         Ο Διοικητής 
                                                                                                   του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών 
                                                                                                                   «Ο Άγιος Ανδρέας»  
              
                                                             
                                                                                                                Θεόδωρος Σερεμέτης 





 

 

 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο  –Περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης – Τεχνικές Προδιαγραφές.  
 

 

  Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός υπερσύγχρονου Έγχρωμου 3D Yπερηχοτομογράφου, 
πολύτιμο βοήθημα στη διάγνωση των εξεταζόμενων στην Καρδιολογική Κλινική και των εξωτερικών ασθενών.  

Ο υπερηχογράφος θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας για τρισδιάστατη ογκομετρική διαθωρακική και τρισδιάστατη 

ογκομετρική διοισοφάγεια απεικόνιση. Επιπλέον, ο υπερηχοτομογράφος θα είναι κατάλληλος για την 
υπερηχογραφική καρδιολογική διερεύνηση ενηλίκων. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. 

 
-Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5032957. 

-Δικαιούχος: Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». 

-Κωδικός Δικαιούχου: 1083552. 

-ΚΩΔ. ΣΑ: ΕΠ0011. 

  -ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2018ΕΠ00110051. 
 

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» με Κωδικό ΟΠΣ 

5032957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». 

 

Η αναθέτουσα αρχή επιδιώκει την προμήθεια νέου εξοπλισμού για την παροχή π ο ι ο τ ι κ ώ ν  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  

κ α ι  α σ φ α λ ο ύ ς  ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.  
 
 
Τα αναμενόμενα οφέλη από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου συνοψίζονται στα 
παρακάτω: 

 

-Στην ευρύτερη εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του νοσοκομείου. 

-Σ τ η  β ε λ τ ί ω σ η  τ ο υ  ε π ι π έ δ ο υ  υ γ ε ί α ς  τ ο υ  π λ η θ υ σ μ ο ύ .      

-Στην καθολική και ισότιμη πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες από το σύνολο των πολιτών και ιδιαίτερα από 

τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

-Στην διευκόλυνση του έργου που επιτελούν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

-Στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση των περιφερειακών ροών των ασθενών προς άλλα 

αστικά κέντρα.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο  – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 3D ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

 

ΓΕΝΙΚΑ -  ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοκαρδιογράφος θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης της 

προσφοράς, το κορυφαίο και πλέον τεχνολογικά προηγμένο μοντέλο του κατασκευαστικού οίκου στους 

υπερηχοκαρδιογράφους το οποίο να αποδεικνύεται αποκλειστικά με παραπομπή στην επίσημη ιστοσελίδα του 

κατασκευαστικού οίκου ή με επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου. 

Να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας του και απαραίτητα να περιλαμβάνει την τελευταία και πλέον 

πρόσφατη εργοστασιακή αναβάθμιση του κατασκευαστικού οίκου. 

Απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένος με τρισδιάστατη απεικόνιση της καρδιάς σε πραγματικό χρόνο.  

Να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας για τρισδιάστατη ογκομετρική διαθωρακική και τρισδιάστατη 

ογκομετρική διοισοφάγεια απεικόνιση και κατάλληλος για την υπερηχογραφική καρδιολογική διευρεύνηση 

ενηλίκων. 

Να είναι σχετικά μικρού όγκου και βάρους (να αναφερθεί) για εύκολη μετακίνηση στους χώρους του 

Νοσοκομείου.   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 

Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης (Digital Beam former) 

Να αναγράφεται απαραίτητα ο αριθμός των ψηφιακών καναλίων επεξεργασίας που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

6.000.000. Μεγαλύτερος αριθμός είναι επιθυμητός θα βαθμολογηθεί προσθετικά και να αποδεικνύεται από τα 

πρωτότυπα προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου.   

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Αγγειολογίας και Καρδιολογίας κατάλληλο για υπερηχογραφική 

καρδιολογική διευρεύνηση ενηλίκων, παιδιών και απεικόνιση στεφανιαίων αγγείων. 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

Συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων (1,5 – 15 MHz) 

1. SECTOR Phased Array  1,5 – 10 MHz Μεγαλύτερες συχνότητες θα εκτιμηθούν αν διατίθεται και θα 

βαθμολογηθούν προσθετικά. 

2. LINEAR Array  4 – 14 MHz τουλάχιστον. Μεγαλύτερες συχνότητες θα εκτιμηθούν αν διατίθεται και θα 

βαθμολογηθούν προσθετικά. 

 

3. Tρισδιάσταστος διαθωρακικός ηχοβολέας πραγματικού χρόνου της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής 

ποιότητας, του μεγαλύτερου αριθμού στοιχείων απεικόνισης (άνω των 1000 κρυστάλλων), ο αριθμός να 

αναφερθεί για να αξιολογηθεί, ευρέως φάσματος συχνοτήτων να καλύπτει εύρος συχνοτήτων από 1,5 έως 





 

 

 

 
 

 

 

4,0 MHz τουλάχιστον. Να λειτουργεί με τις τεχνικές 2D δισδιάστατης και 3D τρισδιάστατης απεικόνισης 

και να αναφερθούν αναλυτικά προς αξιολόγηση.  

a. Δυο  διαστάσεων  

b. Τριών διαστάσεων  

c. Έγχρωμο doppler  

d. Παλμικό doppler 

e. Συνεχές doppler  

f. Ιστικό doppler  

g. Έγχρωμο Ιστικό doppler  

h. Contrast Harmonic 

Ο ηχοβολέας αυτός να λειτουργεί με όλες τις ζητούμενες μεθόδους δισδιάστατης και τρισδιάστατης 

απεικόνισης και να καλύπτει όλο το φάσμα των δισδιάστατων και τρισδιάστατων ηχοκαρδιογραφικών 

εφαρμογών και απεικονίσεων πραγματικού χρόνου. Να απεικονίζει όλο τον όγκο της καρδιάς σε έναν 

καρδιακό κύκλο (Full Volume), με δυνατότητα ταυτόχρονης τρισδιάστατης απεικόνισης της ροής του 

αίματος σε πραγματικό χρόνο. (Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση). 

4. Τρισδιάστατος διοισοφάγειος ηχοβολέας MULTIPLANE 3 – 8 ΜΗz της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής 

ποιότητας. Ο ηχοβολέας αυτός να καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 2D και 3D ηχοκαρδιογραφικών 

εφαρμογών. Να διαθέτει σύστημα απεικόνισης πραγματικού χρόνου δύο διαφορετικών αξόνων / τομών 

της καρδιάς τρισδιάστατων όγκων από τον ίδιο καρδιακό κύκλο. Να απεικονίζει όλο τον όγκο της καρδιάς 

σε έναν καρδιακό κύκλο (Full Volume) και στην απεικόνιση με το έγχρωμο Doppler σε πραγματικό χρόνο. 

Από τις τρισδιάστατες απεικονίσεις να δέχεται πακέτα ποσοτικοποίησης που να περιλαμβάνουν 

υπολογισμό πραγματικών συνολικών και τμηματικών όγκων, αποστάσεων, εμβαδών, υπολογισμού όγκου 

και μάζας αριστερής κοιλίας. Να λειτουργεί με τις τεχνικές 2D δισδιάστατης και 3D τρισδιάστατης 

απεικόνισης και να αναφερθούν αναλυτικά προς αξιολόγηση. (Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση). 

a. Δυο διαστάσεων  

b. Τριών διαστάσεων  

c. Έγχρωμο doppler  

d. Παλμικό doppler 

e. Συνεχές doppler  

f. Ιστικό doppler  

g. Έγχρωμο Ιστικό dopler  

h. Contrast Harmonic 

 

5. Pencil probe 2 MHz (Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση). 

 

6. Δισδιάστατος ηχοβολέας ενηλίκων1.5 έως 4.0 MHz  της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας, 

το εύρος συχνοτήτων να καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 2D ηχοκαρδιογραφικών εξετάσεων.

 (Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση). 

 

7. Δισδιάστατος ηχοβολέας  3.0 έως 8.0 MHz για την μελέτη στεφανιαίων ροών  της υψηλότερης δυνατόν 

απεικονιστικής ποιότητας, το εύρος συχνοτήτων να καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 2D 

ηχοκαρδιογραφικών εξετάσεων για εξετάσεις παιδιών. (Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση). 

Άλλες ηχοβόλες κεφαλές. 

Να αναφερθούν και να προσφερθούν με ξεχωριστές τιμές όλες οι ηχοβόλες κεφαλές.  

 

 





 

 

 

 
 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  

Β-Mode   (Nα περιγραφεί αναλυτικά) 

M-Mode   

 

(Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Color Doppler 

 

(Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Power Doppler / Energy Doppler / Color Angio 

 

(Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 

Συχνότητα / ταχύτητα του Doppler  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

PW Doppler  

 

(Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 

PW Doppler HPRF 

 

(Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 

CW Doppler 

 

(Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 

 

Πρόγραμμα μελέτης και απεικόνισης των ροών των στεφανιαίων αγγείων. (Να περιγραφεί αναλυτικά). 

Φασματικό Ιστικό και Έγχρωμο Iστικό Doppler (real time). Να λειτουργεί οπωσδήποτε σε πραγματικό 

χρόνο  το έγχρωμο ιστικό doppler μαζί με το φασματικό ιστικό doppler. (Να περιγραφεί αναλυτικά). 

Tissue Harmonic Imaging Να λειτουργεί με όλους τους διαθέσιμους τύπους Sector καθώς και  Linear κεφαλών 

(Να περιγραφεί αναλυτικά). 

Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο εικόνας B-Mode, παλμικού PW & συνεχούς CW 

Doppler, εγχρώμου Doppler). 

Τραπεζοειδής Απεικόνιση (Trapezoid scan). (Να περιγραφεί αναλυτικά). 

Contrast Harmonic Imaging. (Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση). 

Ενσωματωμένη στη βασική μονάδα τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόμενης από τους ιστούς 2ης 

αρμονικής συχνότητας (Tissue Harmonics) με σκιαγραφικά μέσα η οποία να λειτουργεί και με το stress echo και η 

οποία να λειτουργεί σε ηχοβολείς όλων των τύπων Phased array, Linear. Να διαθέτει δυνατότητα απεικόνισης 

αιμάτωσης του μυοκαρδίου σε πραγματικό χρόνο (real time perfusion) με τη χρήση παραγόντων αντίθεσης και με 

λειτουργία Flash.  

 

 





 

 

 

 
 

 

 

Η υπερηχογραφική μονάδα: 

Να διαθέτει δισδιάστατη ταυτόχρονη απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο (real time) δύο οποιονδήποτε 

διαφορετικών τομών της καρδιάς στον ίδιο καρδιακό κύκλο λαμβανομένων υπό οποιαδήποτε μεταξύ τους γωνία 

από 0 έως 350 μοίρες περίπου, επίπεδο και κλίση για μεγιστοποίηση διαγνωστικής ακρίβειας και πληροφοριών. Θα 

αξιολογηθεί η δυνατότητα λειτουργίας της τεχνικής σε περισσότερες από δύο τομές (Να προσφερθεί στη βασική 

σύνθεση). 

Να διαθέτει ταυτόχρονη απεικόνιση έγχρωμης ροής σε πραγματικό χρόνο (real time) δύο οποιονδήποτε 

διαφορετικών τομών της καρδιάς στον ίδιο καρδιακό κύκλο λαμβανομένων υπό οποιαδήποτε μεταξύ τους γωνία 

από 0 έως 350 μοίρες περίπου, επίπεδο και κλίση για μεγιστοποίηση διαγνωστικής ακρίβειας και πληροφοριών. Θα 

αξιολογηθεί η δυνατότητα λειτουργίας της τεχνικής σε περισσότερες από δύο τομές (Να προσφερθεί στη βασική 

σύνθεση). 

Να διαθέτει τρισδιάστατη διοισοφάγεια απεικόνιση πραγματικού χρόνου όλου του όγκου της καρδιάς σε 1 (full 

volume), 2 και 4 καρδιακούς κύκλους, με υψηλό ρυθμό δειγματοληψίας (volume per sec), με δυνατότητα 

ταυτόχρονης τρισδιάστατης απεικόνισης της ροής του αίματος (color 3D). Να περιγραφεί αναλυτικά. (Να 

προσφερθεί στη βασική σύνθεση). 

Να διαθέτει ενσωματωμένα στην βασική συσκευή έτοιμα αυτόματα προγράμματα επιλογής ανατομικών περιοχών 

έτσι ώστε άμεσα να εμφανίζονται τρισδιάστατες απεικονίσεις σε πραγματικό χρόνο και σε από αποθηκευτικά μέσα 

πχ MV,AO κτλ Επιπλέον ο χειριστής να έχει την δυνατότητα να εφαρμόζει και να αποθηκεύει δικές του ανατομικές 

περιοχές κατά βούληση .Να περιγραφεί αναλυτικά. (Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση). 

Επίσης να διαθέτει: 

 Τεχνική Επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του θορύβου και τη βελτίωση της 

ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους. Να αναφερθούν οι κεφαλές και 

οι τεχνικές απεικόνισης με τις οποίες λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική. 

 Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (Post Processing) Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς 

αξιολόγηση. 

 Αυτόματο σύστημα υπολογισμού της συνολικής / τμηματικής τάσης και παραμόρφωσης του καρδιακού μυ 

από την δισδιάστατη απεικόνιση μέσω της τεχνικής speckle και ανεξάρτητο από το έγχρωμο Doppler από 

τις εικόνες που προέρχονται από την διαθωρακική κεφαλή. Να υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού της 

ανωτέρω τεχνικής από τις εικόνες που προέρχονται από την τρισδιάστατη κεφαλή 3D Strain. Να εξάγονται 

ποσοτικά μεγέθη ανά τμήματα και ανά τομή με τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις και να υπολογίζει 

υπό μορφή bulls eye το συνολικό αποτέλεσμα της παραμόρφωσης του καρδιακού μυ. Να προσφερθεί στη 

βασική σύνθεση 

 Λογισμικό ενσωματωμένο στην βασική συσκευή ποσοτικοποίησης του ιστικού Doppler (TDI/TVI) για τον 

έλεγχο συγχρονισμού των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας, με τεχνικές παραμόρφωσης του ιστού 

(strain, strain rate και velocity). Να λειτουργεί οπωσδήποτε και κατά την διάρκεια του stress echo. (Να 

περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση) 

 Πρόγραμμα αυτόματου υπολογισμού του τελοδιαστολικού - τελοσυστολικού όγκου και του κλάσματος 

εξώθησης της αριστερής κοιλίας τόσο από τα δισδιάστατα όσο και από τα τρισδιάστατα δεδομένα. (Να 

προσφερθεί στη βασική σύνθεση). 

 Υψηλό Δυναμικό Εύρος (dynamic range) ≥ 200 db 

 Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate)  ≥ 2000 f/sec 

 Ενεργές θύρες (≥ 4) και ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών 

 Βάθος σάρωσης    (≥ 30) 

 Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης. (Να περιγραφεί αναλυτικά) 





 

 

 

 
 

 

 

 Mονάδα ΗΚΓραφήματος συγχρονισμένου με όλες τις μεθόδους απεικόνισης με δυνατότητα απεικόνισης 

κυματομορφών αναπνοής. Όλες οι εικόνες που παράγονται από τον υπερηχοκαρδιογράφο να είναι σε  

απόλυτο συγχρονισμό μεταξύ τους σε συνδυασμό με το ΗΚΓ και ειδικότερα στην μέθοδο stress echo. 

 Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες της  κλίμακας του γκρι. 

 Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης η οποία να περιγραφεί η τεχνολογία προς αξιολόγηση. 

 Έγχρωμη LCD Οθόνη υψηλής ανάλυσης (Hi Definition) ≥21’’ τουλάχιστον και να περιγραφεί η τεχνολογία 

προς αξιολόγηση. 

 Οθόνη αφής ≥12΄΄ για μέγιστη εργονομία. 

 Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη απεικόνισης τα οποία να περιγραφούν αναλυτικά. 

 Αναβαθμισιμότητα σε Hardware & Software. (Να περιγραφεί αναλυτικά).  

 Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης με δυνατότητα απεικόνισης μονής ή διπλής οθόνης με τους 

συνδυασμούς: B-Mode+B-Mode, B-Mode+B-Mode/CFM ή Power Doppler. 

Stress Echo 

Να διαθέτει ψηφιακό σύστημα Stress Echo ενσωματωμένο στη βασική συσκευή του υπερηχοκαρδιογράφου και να 

λειτουργεί από το χειριστήριο αυτού. Το πρόγραμμα να είναι εύχρηστο και να μπορεί να προσαρμοστεί στις 

απαιτήσεις του χειριστή. Να περιλαμβάνει πλήρη φαρμακευτικά και φυσιολογικά πρωτόκολλα με δυνατότητα 

εισαγωγής νέων προγραμμάτων από τους χειριστές. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον αυτοματισμό του 

συστήματος. Να λειτουργεί τουλάχιστον σε δέκα  (10) στάδια και δέκα  (10) διαφορετικές τομές. Το λογισμικό της 

μεθόδου αυτής να επιτρέπει την ταυτόχρονη διπλή απεικόνιση επί του monitor, κατά τη διάρκεια stress, της 

αποθηκευμένης κινούμενης εικόνας εν ηρεμία και της ενεργούς απεικόνισης της ίδιας τομής σε κάθε στάδιο, για τη 

σύγκριση και την ακρίβεια της τομής, σε απολυτό συγχρονισμό μεταξύ τους με το ΗΚΓ. Οι εικόνες που 

προέρχονται από το στάδιο ηρεμίας σε σύγκριση με τις εικόνες των σταδίων να συγχρονίζονται ανεξαρτήτων της 

καρδιακής συχνότητας (heart rate) που επιτυγχάνεται κατά την διάρκεια των σταδίων. Να λειτουργεί και σε 

συνδυασμό με σκιαγραφικά. Να περιγραφεί αναλυτικά ώστε να αξιολογηθεί. (Να προσφερθεί στη βασική 

σύνθεση). 

Ενσωματωμένο πρόγραμμα δυναμικής ηχοκαρδιογραφίας (Stress Echo) για 3D stress-test απεικονίσεις με πλήρη 

και ειδικά προγράμματα απεικόνισης και να αναφερθούν αναλυτικά. Να προβάλλονται επι του μόνιτορ ταυτόχρονα 

σε πραγματικό χρόνο, οι εξής δισδιάστατες τομές : 4ch, 2ch, 3ch, Short axis. Οι εικόνες που προέρχονται από το 

στάδιο ηρεμίας σε σύγκριση με τις εικόνες των σταδίων να συγχρονίζονται ανεξαρτήτων της καρδιακής 

συχνότητας (heart rate) που επιτυγχάνεται κατά την διάρκεια των σταδίων. Επίσης να λειτουργεί και σε 

συνδυασμό με σκιαγραφικά μέσα. (Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση). 

Να διαθέτει πακέτα ποσοτικοποίησης τρισδιάστατων απεικονίσεων που να περιλαμβάνουν υπολογισμό 

πραγματικών συνολικών και τμηματικών όγκων, αποστάσεων, εμβαδών, υπολογισμού όγκου και μάζας αριστερής 

κοιλίας, υπολογισμού όγκου δεξιάς κοιλίας, E.F., SV, ανεξαρτήτως από αρρυθμίες και το HR. (Να προσφερθεί στη 

βασική σύνθεση). 

Να διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό αυτόματης ποσοτικοποίησης της μιτροειδούς βαλβίδας από τα τρισδιάστατα 

δεδομένα, το οποίο να υπολογίζει τόσο τις διαστάσεις όσο και να παρέχει το ανατομικό μοντέλο της μιτροειδούς 

βαλβίδας με ακρίβεια . Το  λογισμικό αυτό να δύναται όταν μελλοντικά ζητηθεί να  ενσωματώνεται στη βασική 

μονάδα του υπερηχοκαρδογράφου αλλά και στον σταθμό εργασίας . Να προσφερθεί στα προς επιλογή με 

ξεχωριστή τιμή . (Προς επιλογή) 

Να διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό αυτόματης ποσοτικοποίησης της αορτικής βαλβίδας από τα τρισδιάστατα 

δεδομένα (αποστάσεις, διαστάσεις). Το  λογισμικό αυτό να δύναται όταν μελλοντικά ζητηθεί να  ενσωματώνεται 

στη βασική μονάδα του υπερηχοκαρδογράφου αλλά και στον σταθμό εργασίας . Να προσφερθεί στα προς επιλογή 

με ξεχωριστή τιμή. (Προς επιλογή) 





 

 

 

 
 

 

 

Να προσφερθεί στην βασική σύνθεση του σταθμού εργασίας εξειδικευμένο ενσωματωμένο λογισμικό για την 

τρισδιάστατη μελέτη της δεξιάς κοιλίας. Να υπάρχει η δυνατότητα όπως το  λογισμικό αυτό μελλοντικά και αν 

ζητηθεί να  ενσωματωθεί στη βασική μονάδα του υπερηχοκαρδιογράφου. Να προσφερθεί η τιμή ενσωμάτωσης 

στα προς επιλογή με ξεχωριστή τιμή. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Να διαθέτει  

 Ενσωματωμένη μονάδα σκληρού δίσκου. (Να περιγραφεί αναλυτικά). 

 Ενσωματωμένο οδηγό DVD/CD με δυνατότητα εγγραφής DVD/CD και εξαγωγής εικόνων και κινούμενων 

εικόνων βίντεο. (Να περιγραφεί αναλυτικά). 

 Δυνατότητα αποθήκευσης εξαγωγής εικόνων και κινούμενων εικόνων βίντεο σε USB/Flash drive (Να 

περιγραφεί αναλυτικά).  

 Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων & έγχρωμων εικόνων.  

(Να περιγραφεί αναλυτικά). 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

Έγχρωμος εκτυπωτής (εκτύπωση σε Α4).  (Να περιγραφεί αναλυτικά). 

Έγχρωμο καταγραφικό. (Να προσφερθεί προς επιλογή). 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών. (Πλήρες - Να περιγραφεί αναλυτικά). 

Πακέτο Καρδιολογικών εφαρμογών. (Πλήρες – να περιγραφεί αναλυτικά). 

Άλλες εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες. (Να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι διαθέσιμες εφαρμογές & 

σύγχρονες τεχνολογίες). 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες Full DICOM (πλήρες DICOM 3.0), μεταφορά πρωτογενών εικόνων 2D και 

3D και σε RAW format. Να περιγραφεί αναλυτικά. 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Να προσφερθεί η βασική διαγνωστική μονάδα η οποία να διαθέτει όλα τα ζητούμενα απαιτούμενα λειτουργικά και 

τεχνικά χαρακτηριστικά. 

1. Δισδιάστατος ηχοβολέας ενηλίκων της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας, εύρους 

συχνοτήτων τουλάχιστον από 1.5 έως 4.0 MHz που να καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 2D 

ηχοκαρδιογραφικών εξετάσεων. 

2. Τρισδιάστατο διαθωρακικό ηχοβολέα διευρυμένου φάσματος συχνοτήτων από 1.5 έως 4.0 ΜHz, της 

υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας και του μεγαλύτερου αριθμού στοιχείων απεικόνισης 

(κρυστάλλων) άνω των 1000 κρυστάλλων, για την πλήρη κάλυψη όλου του φάσματος των δισδιάστατων και των 

τρισδιάστατων (3D) πραγματικού χρόνου υπερηχογραφικών εξετάσεων ενηλίκων και δύσκολων τεχνικά ασθενών.  

 

 





 

 

 

 
 

 

 

Να προσφερθεί μια ηχοβόλος κεφαλή η οποία να διαθέτει όλες τις 2D απεικονίσεις και όλες τις 3D απεικονίσεις, 

κατάλληλος για την διενέργεια τόσο δισδιάστατων όσο και τρισδιάστατων διαθωρακικών εξετάσεων, να 

απεικονίζει όλο τον όγκο της καρδιάς σε ένα καρδιακό κύκλο και να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης τρισδιάστατης 

απεικόνισης της ροής του αίματος σε πραγματικό χρόνο. Να αναφερθούν οι διαστάσεις και το βάρος της κεφαλής 

προς αξιολόγηση. 

3. Τρισδιάστατο διοισοφάγειο ηχοβολέα MULTIPLANE ευρέος φάσματος συχνοτήτων από 3 έως 8 MHz, της 

υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας και του μεγαλύτερου αριθμού στοιχείων απεικόνισης 

(κρυστάλλων) άνω των 1000 κρυστάλλων. Ο ηχοβολέας αυτός να καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 2D και 

3D ηχοκαρδιογραφικών εφαρμογών. Να αναφερθούν απαραίτητα οι ακριβείς διαστάσεις του στομίου και της 

κεφαλής προς τεκμηρίωση των διαστάσεων της και να διαθέτει απαραίτητα ηλεκτρονική περιστροφή από 0 μοίρες 

ως 180 μοίρες. 

4. Δισδιάστατος ηχοβολέας για την μελέτη στεφανιαίων ροών  της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής 

ποιότητας, το εύρος συχνοτήτων 3.0 έως 8.0 ΜΗΖ να καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 2D 

ηχοκαρδιογραφικών εξετάσεων. 

5. Ηχοβόλος κεφαλή τύπου pencil 2 ΜΗz.   

6. Ψηφιακό αρχείο ασθενών. 

7. Nα προσφερθεί επίσης στη βασική σύνθεση Ανεξάρτητος Ολοκληρωμένος Σταθμός Εργασίας εξοπλισμένος 

με το κατάλληλο hardware (μεγάλης χωρητικότητας σκληρός δίσκος τουλάχιστον 4ΤΒ και οθόνη τουλάχιστο 23¨ ) 

& το πλήρες software, προκειμένου μέσω αυτού να επιτυγχάνεται:   

- η αμφίδρομη επικοινωνία του μέσω LAN με τον υπερηχοκαρδιογράφο για τη διαχείριση φάκελων 

ασθενών. 

- η επεξεργασία εικόνων και πρωτογενών ακουστικών δεδομένων υπερηχοκαρδιογραφικών εξετάσεων 

ασθενών.   

- η διενέργεια αναλύσεων, μετρήσεων και υπολογισμών, όλων εκείνων που έχει τη δυνατότητα ο 

υπερηχοκαρδιογράφος και να αναφερθούν αναλυτικά. 

- Αυτόματο σύστημα υπολογισμού της συνολικής / τμηματικής τάσης και παραμόρφωσης του καρδιακού μυ 

από την δισδιάστατη απεικόνιση μέσω της τεχνικής speckle και ανεξάρτητο από το έγχρωμο Doppler από τις 

εικόνες που προέρχονται από την διαθωρακική κεφαλή.  

- Εξειδικευμένο ενσωματωμένο λογισμικό της ανωτέρω τεχνικής από τις εικόνες που προέρχονται από την 

τρισδιάστατη κεφαλή 3D Strain. 

- Να εξάγονται ποσοτικά μεγέθη ανά τμήματα και ανά τομή με τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις και να 

υπολογίζει υπό μορφή bulls eye το συνολικό αποτέλεσμα της παραμόρφωσης του καρδιακού μυ. 

- η συγγραφή του πορίσματος της διενεργηθείσας μελέτης. 

- η εκτύπωση σε έγχρωμο εκτυπωτή με εκτύπωση σε Α4 χαρτί.   

 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα (40) ημέρες. 

Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας δυο (2) έτη από την παράδοση του μηχανήματος. Το πρώτο έτος να 

συμπεριλαμβάνει το σύνολο του εξοπλισμού.  

Το δεύτερο έτος να περιλαμβάνει τα εξής : 

• Βασική συσκευή υπερήχου. 

• Τρισδιάστατη διοισοφάγεια κεφαλή. 

• Δισδιάστατη διαθωρακική κεφαλή. 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς) τεχνικούς ΒΙΤ  μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, 

άνευ πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή. (Να περιγραφεί προς αξιολόγηση). 

Να δοθούν τα ανάλογα CE mark του μηχανήματος, του ολοκληρωμένου σταθμού εργασίας, των ηχοβόλων 

κεφαλών καθώς και όλων των λογισμικών, επεκτάσεων και αναβαθμίσεων που ζητούνται στην βασική σύνθεση, 

καθώς και όλων των ανάλογων ζητουμένων αναβαθμίσεων, παρελκόμενων και ηχοβόλων κεφαλών που ζητούνται 

προς επιλογή. Να προσφερθούν προς επιλογή με ξεχωριστή τιμή όλες οι αναβαθμίσεις και όλες τις ηχοβόλες 

κεφαλές του συστήματος. Να δοθούν πλήρη στοιχεία προς αξιολόγηση. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητουμένων. 

2. Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοκαρδιογράφος συμπεριλαμβανομένων των ηχοβόλων κεφαλών, θα πρέπει να 

είναι υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης, το κορυφαίο και πλέον τεχνολογικά προηγμένο μοντέλο του 

κατασκευαστικού οίκου στους υπερηχοκαρδιογράφους το οποίο να αποδεικνύεται αποκλειστικά με παραπομπή 

στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστικού οίκου ή με επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου. 

3. Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα, όπου όλα τα αναγραφόμενα να 

αποδεικνύονται με παραπομπές στα επίσημα ξενόγλωσσα φυλλάδια (όχι φωτοτυπίες) ή με επίσημες βεβαιώσεις 

του κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Οι αναγραφόμενες απλές 

αριθμητικές τιμές χωρίς περιορισμούς (όπως τουλάχιστον, ≥ κλπ) των επιμέρους χαρακτηριστικών της βασικής 

σύνθεσης του συστήματος είναι οι επιθυμητές με απόκλιση 5%. Να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα επιπλέον των 

ζητουμένων χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Συστήματα με καλύτερα χαρακτηριστικά των ζητουμένων σαφώς 

θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν προσθετικά. 

4. Να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE 

Mark, medical grade κλπ) καθώς και Υγιεινής σε θέματα απολύμανσης. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά. 

5. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 

93/42/EEC, 15883-1, 15883-2, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να 

διαθέτει ISO 9001:2008 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να 

πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. 

βάση του Π.Δ. 117/2004, καθώς και για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/1348/16-01-04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας. 





 

 

 

 
 

 

 

6. Όλοι οι συμμετέχοντες στην αξιολόγηση έχουν την υποχρέωση, σε συνεργασία και συνεννόηση με την 

επιτροπή διαγωνισμού, να μεταφέρουν για επίδειξη τα μηχανήματα τους σε κοινό χώρο του Νοσοκομείου και για 

το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμούς και του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει, θα 

υποστηρίξει και θα συντηρήσει το μηχάνημα. 

7. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση 

των χρηστών και των τεχνικών. Να αναφερθεί η διάρκεια καθώς και η διαδικασία εκπαίδευσης. 

8. Να αναφέρεται η επίσημη εγγύησης καλής λειτουργίας δυο (2) έτη από την παράδοση του μηχανήματος. Η 

εγγύηση θα περιλαμβάνει υπηρεσίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης με ανταλλακτικά.  

Το πρώτο έτος να συμπεριλαμβάνει το σύνολο του εξοπλισμού.  

Το δεύτερο έτος να περιλαμβάνει τα εξής: 

• Βασική συσκευή υπερήχου. 

• Τρισδιάστατη διοισοφάγεια κεφαλή. 

• Δισδιάστατη διαθωρακική κεφαλή. 

Επίσης να προσφερθεί συμβόλαιο συντήρησης για τα επόμενα 8 χρόνια μέχρι την συμπλήρωση της δεκαετίας το 

οποίο να περιγραφεί αναλυτικά τι θα περιλαμβάνει (κεφαλές-ανταλλακτικά-αναβαθμίσεις-προληπτικές 

συντηρήσεις-χρόνο ανταπόκρισης κλπ). 

9. Να υπάρχει βεβαίωση για 10ετή τουλάχιστον παρακαταθήκη ανταλλακτικών. 

10. Απαραίτητα να υπάρχει και να συνοδεύει την προσφορά της εταιρείας κατάλογος πανεπιστημιακών, έγκριτων 

και μεγάλων νοσοκομειακών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και εκπαιδευτικών κέντρων 

υπερηχοκαρδιογραφίας που να διαθέτουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό. Να αναφερθεί η χρονική διάρκεια που 

βρίσκεται εγκατεστημένος και χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός αυτός όπως και κάθε άλλο στοιχείο που να 

αποδεικνύει την αξιοπιστία και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, και εμπειρία καθώς και την βέλτιστη κλινική χρήση 

του προσφερομένου τρισδιάστατου υπερηχοκαρδιογράφου στις κλινικές εφαρμογές της καρδιολογίας. 

11. Να δοθούν απαραίτητα όλα τα σχετικά στοιχεία καθώς και βιβλιογραφία –δημοσιεύσεις που υπάρχουν με τον 

προσφερόμενο εξοπλισμό για την τρισδιάστατη διαθωρακική απεικόνιση και την τρισδιάστατη διοισοφάγεια 

απεικόνιση καθώς και μελέτες που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του υπερηχοκαρδιογράφου, την 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου (τρισδιάστατης απεικόνισης) καθώς και την εμπειρία του κατασκευαστικού 

οίκου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο  – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
    

A/A ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1) ΓΕΝΙΚΑ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο ζητούμενος έγχρωμος 

υπερηχοκαρδιογράφος θα πρέπει να είναι 

υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης στους 

συμμετέχοντες, το κορυφαίο και πλέον 

τεχνολογικά προηγμένο μοντέλο του 

κατασκευαστικού οίκου στους 

υπερηχοκαρδιογράφους το οποίο να 

αποδεικνύεται αποκλειστικά με παραπομπή 

στην επίσημη ιστοσελίδα του 

κατασκευαστικού οίκου ή με επίσημη 

βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου. 

 

 

 

 

 

       ΝΑΙ 

  

 Να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας 

του και απαραίτητα να περιλαμβάνει την 

τελευταία και πλέον πρόσφατη 

εργοστασιακή αναβάθμιση του 

κατασκευαστικού οίκου. 

 

ΝΑΙ   

 Απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένος με 

τρισδιάστατη απεικόνιση της καρδιάς σε 

πραγματικό χρόνο.  

 

ΝΑΙ   

 Να είναι στους πλέον σύγχρονης 

τεχνολογίας για τρισδιάστατη ογκομετρική 

διαθωρακική και τρισδιάστατη ογκομετρική 

διοισοφάγεια απεικόνιση και κατάλληλος για 

την υπερηχογραφική καρδιολογική 

διευρεύνηση ενηλίκων. 

 

ΝΑΙ   

 Να είναι σχετικά μικρού όγκου και βάρους 

(να αναφερθεί) για εύκολη μετακίνηση 

στους χώρους του νοσοκομείου.   

 

ΝΑΙ   

     





 

 

 

 
 

 

 

 

2) 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 

Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης (Digital 

Beam former). 

Να αναγράφεται απαραίτητα ο αριθμός των 

ψηφιακών καναλίων επεξεργασίας που θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 6.000.000. 

Μεγαλύτερος αριθμός είναι επιθυμητός θα 

βαθμολογηθεί προσθετικά και να 

αποδεικνύεται από τα πρωτότυπα 

προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου.   

 

 

ΝΑΙ 

3) ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Εφαρμογές για την κάλυψη των 

ειδικοτήτων της Αγγειολογίας και 

Καρδιολογίας, κατάλληλο για 

υπερηχογραφική καρδιολογική διευρεύνηση 

ενηλίκων, παιδιών και απεικόνιση 

στεφανιαίων αγγείων. 

 

ΝΑΙ   

4) ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

Συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων 

(1,5 – 15 MHz) 

1. SECTOR Phased Array  1,5 – 

10 MHz Μεγαλύτερες 

συχνότητες θα εκτιμηθούν αν 

διατίθεται και θα 

βαθμολογηθούν προσθετικά. 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

 2. LINEAR Array  4 – 14 MHz 

τουλάχιστον. Μεγαλύτερες 

συχνότητες θα εκτιμηθούν αν 

διατίθεται και θα 

βαθμολογηθούν προσθετικά. 

 

 

 

ΝΑΙ 

  





 

 

 

 
 

 

 

 3. Tρισδιάσταστος διαθωρακικός 

ηχοβολέας πραγματικού 

χρόνου της υψηλότερης 

δυνατόν απεικονιστικής 

ποιότητας, του μεγαλύτερου 

αριθμού στοιχείων απεικόνισης 

(άνω των 1000 κρυστάλλων), 

ο αριθμός να αναφερθεί για να 

αξιολογηθεί, ευρέως φάσματος 

συχνοτήτων να καλύπτει εύρος 

συχνοτήτων από 1,5 έως 4,0 

MHz τουλάχιστον. Να 

λειτουργεί με τις τεχνικές 2D 

δισδιάστατης και 3D 

τρισδιάστατης απεικόνισης και 

να αναφερθούν αναλυτικά 

προς αξιολόγηση.  

a. Δυο  διαστάσεων.  

b. Τριών διαστάσεων.  

c. Έγχρωμο doppler.  

d. Παλμικό doppler. 

e. Συνεχές doppler.  

f. Ιστικό doppler. 

g. Έγχρωμο Ιστικό dopler.  

h. Contrast Harmonic. 

 

ΝΑΙ   

 Ο ηχοβολέας αυτός να λειτουργεί 

με όλες τις ζητούμενες μεθόδους 

δισδιάστατης και τρισδιάστατης 

απεικόνισης και να καλύπτει όλο το 

φάσμα των δισδιάστατων και 

τρισδιάστατων ηχοκαρδιογραφικών 

εφαρμογών και απεικονίσεων 

πραγματικού χρόνου. Να 

απεικονίζει όλο τον όγκο της 

καρδιάς σε έναν καρδιακό κύκλο 

(Full Volume), με δυνατότητα 

ταυτόχρονης τρισδιάστατης 

απεικόνισης της ροής του αίματος 

σε πραγματικό χρόνο. (Να 

προσφερθεί στη βασική σύνθεση). 

 

ΝΑΙ   

 4. Τρισδιάστατος διοισοφάγειος 

ηχοβολέας MULTIPLANE 3 – 8 

ΜΗz της υψηλότερης δυνατόν 

απεικονιστικής ποιότητας. Ο 

ΝΑΙ   





 

 

 

 
 

 

 

ηχοβολέας αυτός να καλύπτει 

επαρκώς όλο το φάσμα των 2D 

και 3D ηχοκαρδιογραφικών 

εφαρμογών. Να διαθέτει 

σύστημα απεικόνισης 

πραγματικού χρόνου δύο 

διαφορετικών αξόνων / τομών 

της καρδιάς τρισδιάστατων 

όγκων από τον ίδιο καρδιακό 

κύκλο. Να απεικονίζει όλο τον 

όγκο της καρδιάς σε έναν 

καρδιακό κύκλο (Full Volume) 

και στην απεικόνιση με το 

έγχρωμο Doppler σε 

πραγματικό χρόνο. Από τις 

τρισδιάστατες απεικονίσεις να 

δέχεται πακέτα 

ποσοτικοποίησης που να 

περιλαμβάνουν υπολογισμό 

πραγματικών συνολικών και 

τμηματικών όγκων, 

αποστάσεων, εμβαδών, 

υπολογισμού όγκου και μάζας 

αριστερής κοιλίας. Να 

λειτουργεί με τις τεχνικές 2D 

δισδιάστατης και 3D 

τρισδιάστατης απεικόνισης και 

να αναφερθούν αναλυτικά 

προς αξιολόγηση. (Να 

προσφερθεί στη βασική 

σύνθεση) 

a. Δυο διαστάσεων.  

b. Τριών διαστάσεων.  

c. Έγχρωμο doppler.  

d. Παλμικό doppler. 

e. Συνεχές doppler.  

f. Ιστικό doppler.  

g. Έγχρωμο Ιστικό 

dopler.  

h. Contrast Harmonic. 

 

 

 

 5. Pencil probe 2 MHz (Να 

προσφερθεί στη βασική 

σύνθεση). 

ΝΑΙ   





 

 

 

 
 

 

 

 

 6. Δισδιάστατος ηχοβολέας 

ενηλίκων1.5 έως 4.0 MHz  της 

υψηλότερης δυνατόν 

απεικονιστικής ποιότητας, το 

εύρος συχνοτήτων να καλύπτει 

επαρκώς όλο το φάσμα των 2D 

ηχοκαρδιογραφικών 

εξετάσεων. (Να προσφερθεί 

στη βασική σύνθεση). 

 

ΝΑΙ  

 

 

 

 7. Δισδιάστατος ηχοβολέας  3.0 

έως 8.0 MHz για την μελέτη 

στεφανιαίων ροών  της 

υψηλότερης δυνατόν 

απεικονιστικής ποιότητας, το 

εύρος συχνοτήτων να καλύπτει 

επαρκώς όλο το φάσμα των 2D 

ηχοκαρδιογραφικών εξετάσεων 

για εξετάσεις παιδιών.  

(Να προσφερθεί στη βασική 

σύνθεση). 

 

ΝΑΙ   

 Άλλες ηχοβόλες κεφαλές. 

Να αναφερθούν και να 

προσφερθούν με ξεχωριστές τιμές 

όλες οι ηχοβόλες κεφαλές.  

 

 

 

 

ΝΑΙ   

5) ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  

(Nα περιγραφούν αναλυτικά). 

Β-Mode.   

M-Mode.  

Color Doppler. 

Power Doppler / Energy Doppler / Color 

Angio. 

ΝΑΙ   





 

 

 

 
 

 

 

Συχνότητα / ταχύτητα του Doppler. 

PW Doppler.  

PW Doppler HPRF. 

CW Doppler. 

 

 Πρόγραμμα μελέτης και απεικόνισης 

των ροών των στεφανιαίων αγγείων . 

(Να περιγραφεί αναλυτικά). 

 

ΝΑΙ   

 Φασματικό Ιστικό και Έγχρωμο Iστικό 

Doppler (real time). Να λειτουργεί 

οπωσδήποτε σε πραγματικό χρόνο  το 

έγχρωμο ιστικό doppler μαζί με το 

φασματικό ιστικό doppler . (Να περιγραφεί 

αναλυτικά). 

 

ΝΑΙ   

 Tissue Harmonic Imaging Να λειτουργεί 

με όλους τους διαθέσιμους τύπους Sector 

καθώς και  Linear κεφαλών (Να περιγραφεί 

αναλυτικά). 

 

ΝΑΙ   

 Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε 

πραγματικό χρόνο εικόνας B-Mode, 

παλμικού PW & συνεχούς CW Doppler, 

εγχρώμου Doppler). 

 

 

ΝΑΙ   

 Τραπεζοειδής Απεικόνιση (Trapezoid 

scan). (Να περιγραφεί αναλυτικά). 

 

ΝΑΙ   

 Contrast Harmonic Imaging. (Να 

προσφερθεί στη βασική σύνθεση). 

 

ΝΑΙ   

 Ενσωματωμένη στη βασική μονάδα τεχνική 

ανίχνευσης και λήψης της παραγόμενης 

από τους ιστούς 2ης αρμονικής συχνότητας 

ΝΑΙ   





 

 

 

 
 

 

 

(Tissue Harmonics) με σκιαγραφικά μέσα η 

οποία να λειτουργεί και με το stress echo 

και η οποία να λειτουργεί σε ηχοβολείς 

όλων των τύπων Phased array, Linear. Να 

διαθέτει δυνατότητα απεικόνισης 

αιμάτωσης του μυοκαρδίου σε πραγματικό 

χρόνο (real time perfusion) με την χρήση 

παραγόντων αντίθεσης και με λειτουργία 

Flash.  

 

 Η υπερηχογραφική μονάδα: 

Να διαθέτει δισδιάστατη ταυτόχρονη 

απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο (real time) 

δύο οποιονδήποτε διαφορετικών τομών της 

καρδιάς στον ίδιο καρδιακό κύκλο 

λαμβανομένων υπό οποιαδήποτε μεταξύ 

τους γωνία από 0 έως 350 μοίρες περίπου, 

επίπεδο και κλίση για μεγιστοποίηση 

διαγνωστικής ακρίβειας και πληροφοριών. 

Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα λειτουργίας 

της τεχνικής σε περισσότερες από δύο 

τομές. (Να προσφερθεί στη βασική 

σύνθεση). 

 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει ταυτόχρονη απεικόνιση 

έγχρωμης ροής σε πραγματικό χρόνο (real 

time) δύο οποιονδήποτε διαφορετικών 

τομών της καρδιάς στον ίδιο καρδιακό 

κύκλο λαμβανομένων υπό οποιαδήποτε 

μεταξύ τους γωνία από 0 έως 350 μοίρες 

περίπου, επίπεδο και κλίση για 

μεγιστοποίηση διαγνωστικής ακρίβειας και 

πληροφοριών. Θα αξιολογηθεί η 

δυνατότητα λειτουργίας της τεχνικής σε 

περισσότερες από δύο τομές (Να 

προσφερθεί στη βασική σύνθεση). 

 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει τρισδιάστατη διοισοφάγεια 

απεικόνιση πραγματικού χρόνου όλου του 

όγκου της καρδιάς σε 1 (full volume), 2 και 

4 καρδιακούς κύκλους, με υψηλό ρυθμό 

δειγματοληψίας (volume per sec), με 

δυνατότητα ταυτόχρονης τρισδιάστατης 

απεικόνισης της ροής του αίματος (color 

ΝΑΙ   





 

 

 

 
 

 

 

3D). Να περιγραφεί αναλυτικά. (Να 

προσφερθεί στη βασική σύνθεση). 

 

 Να διαθέτει ενσωματωμένα στη βασική 

συσκευή έτοιμα αυτόματα προγράμματα 

επιλογής ανατομικών περιοχών έτσι ώστε 

άμεσα να εμφανίζονται τρισδιάστατες 

απεικονίσεις σε πραγματικό χρόνο και σε 

από αποθηκευτικά μέσα πχ MV,AO κτλ 

Επιπλέον ο χειριστής να έχει την 

δυνατότητα να εφαρμόζει και να 

αποθηκεύει δικές του ανατομικές περιοχές 

κατά βούληση. Να περιγραφεί αναλυτικά. 

(Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση). 

 

ΝΑΙ   

 Επίσης να διαθέτει : 

 Τεχνική Επεξεργασίας εικόνας σε 

επίπεδο pixel για τη μείωση του 

θορύβου και τη βελτίωση της 

ορατότητας και της υφής ιστικών 

μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς 

τους. Να αναφερθούν οι κεφαλές 

και οι τεχνικές απεικόνισης με τις 

οποίες λειτουργεί και πως 

ενεργοποιείται η τεχνική. 

 

ΝΑΙ   

  Επεξεργασία εικόνων μετά τη λήψη 

(Post Processing). Να περιγραφούν 

αναλυτικά οι δυνατότητες προς 

αξιολόγηση. 

 

ΝΑΙ   

  Αυτόματο σύστημα υπολογισμού 

της συνολικής / τμηματικής τάσης 

και παραμόρφωσης του καρδιακού 

μυ από την δισδιάστατη απεικόνιση 

μέσω της τεχνικής speckle και 

ανεξάρτητο από το έγχρωμο 

Doppler από τις εικόνες που 

προέρχονται από την διαθωρακική 

κεφαλή. Να υπάρχει η δυνατότητα 

υπολογισμού της ανωτέρω τεχνικής 

από τις εικόνες που προέρχονται 

από την τρισδιάστατη κεφαλή 3D 

ΝΑΙ   





 

 

 

 
 

 

 

Strain. Να εξάγονται ποσοτικά 

μεγέθη ανά τμήματα και ανά τομή 

με τις αντίστοιχες γραφικές 

παραστάσεις και να υπολογίζει υπό 

μορφή bulls eye το συνολικό 

αποτέλεσμα της παραμόρφωσης 

του καρδιακού μυ. Να προσφερθεί 

στη βασική σύνθεση. 

 

  Λογισμικό ενσωματωμένο στη 

βασική συσκευή ποσοτικοποίησης 

του ιστικού Doppler (TDI/TVI) για 

τον έλεγχο συγχρονισμού των 

τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας, 

με τεχνικές παραμόρφωσης του 

ιστού (strain, strain rate και 

velocity). Να λειτουργεί 

οπωσδήποτε και κατά την διάρκεια 

του stress echo. (Να περιγραφεί 

αναλυτικά προς αξιολόγηση). 

 

ΝΑΙ   

  Πρόγραμμα αυτόματου 

υπολογισμού του τελοδιαστολικού 

- τελοσυστολικού όγκου και του 

κλάσματος εξώθησης της 

αριστερής κοιλίας τόσο από τα 

δισδιάστατα όσο και από τα 

τρισδιάστατα δεδομένα. (Να 

προσφερθεί στη βασική σύνθεση). 

 

ΝΑΙ   

  Υψηλό Δυναμικό Εύρος (dynamic 

range) ≥ 200 db. 

 

ΝΑΙ   

  Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame 

rate)  ≥ 2000 f/sec. 

 

ΝΑΙ   

  Ενεργές θύρες (≥ 4) και 

ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών. 

 

ΝΑΙ   

  Βάθος σάρωσης    (≥ 30). ΝΑΙ   





 

 

 

 
 

 

 

 

  Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης. 

(Να περιγραφεί αναλυτικά). 

 

ΝΑΙ   

  Mονάδα ΗΚΓραφήματος 

συγχρονισμένου με όλες τις 

μεθόδους απεικόνισης με 

δυνατότητα απεικόνισης 

κυματομορφών αναπνοής. Όλες οι 

εικόνες που παράγονται από τον 

υπερηχοκαρδιογράφο να είναι σε  

απόλυτο συγχρονισμό μεταξύ τους 

σε συνδυασμό με το ΗΚΓ και 

ειδικότερα στην μέθοδο stress 

echo. 

 

ΝΑΙ   

  Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες της  

κλίμακας του γκρι. 

 

ΝΑΙ   

  Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης η 

οποία να περιγραφεί η τεχνολογία 

προς αξιολόγηση. 

 

ΝΑΙ   

  Έγχρωμη LCD Οθόνη υψηλής 

ανάλυσης (Hi Definition) ≥21’’ 

τουλάχιστον και να περιγραφεί η 

τεχνολογία προς αξιολόγηση. 

 

ΝΑΙ   

  Οθόνη αφής ≥12΄΄για μέγιστη 

εργονομία. 

 

ΝΑΙ   

  Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για 

όλα τα είδη απεικόνισης τα οποία 

να περιγραφούν αναλυτικά. 

 

ΝΑΙ   

  Αναβαθμισιμότητα σε Hardware & 

Software. (Να περιγραφεί 

αναλυτικά).  

ΝΑΙ   





 

 

 

 
 

 

 

 

  Δυνατότητα διαχωρισμού της 

οθόνης με δυνατότητα απεικόνισης 

μονής ή διπλής οθόνης με τους 

συνδυασμούς: B-Mode+B-Mode, B-

Mode+B-Mode/CFM ή Power 

Doppler. 

 

ΝΑΙ   

 Stress Echo 

Να διαθέτει ψηφιακό σύστημα Stress Echo 

ενσωματωμένο στη βασική συσκευή του 

υπερηχοκαρδιογράφου και να λειτουργεί 

από το χειριστήριο αυτού. Το πρόγραμμα 

να είναι εύχρηστο και να μπορεί να 

προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του χειριστή. 

Να περιλαμβάνει πλήρη φαρμακευτικά και 

φυσιολογικά πρωτόκολλα με δυνατότητα 

εισαγωγής νέων προγραμμάτων από τους 

χειριστές. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα 

στον αυτοματισμό του συστήματος. Να 

λειτουργεί τουλάχιστον σε δέκα  (10) 

στάδια και δέκα  (10) διαφορετικές τομές. 

Το λογισμικό της μεθόδου αυτής να 

επιτρέπει την ταυτόχρονη διπλή απεικόνιση 

επί του monitor, κατά την διάρκεια stress, 

της αποθηκευμένης κινούμενης εικόνας εν 

ηρεμία και της ενεργούς απεικόνισης της 

ίδιας τομής σε κάθε στάδιο, για τη 

σύγκριση και την ακρίβεια της τομής, σε 

απολυτό συγχρονισμό μεταξύ τους με το 

ΗΚΓ. Οι εικόνες που προέρχονται από το 

στάδιο ηρεμίας σε σύγκριση με τις εικόνες 

των σταδίων να συγχρονίζονται 

ανεξαρτήτων της καρδιακής συχνότητας 

(heart rate) που επιτυγχάνεται κατά την 

διάρκεια των σταδίων. Να λειτουργεί και σε 

συνδυασμό με σκιαγραφικά. Να περιγραφεί 

αναλυτικά ώστε να αξιολογηθεί. (Να 

προσφερθεί στη βασική σύνθεση). 

 

ΝΑΙ   

 Ενσωματωμένο πρόγραμμα δυναμικής 

ηχοκαρδιογραφίας (Stress Echo) για 3D 

stress-test απεικονίσεις με πλήρη και ειδικά 

προγράμματα απεικόνισης και να 

αναφερθούν αναλυτικά. Να προβάλλονται 

ΝΑΙ   





 

 

 

 
 

 

 

επί του μόνιτορ ταυτόχρονα σε πραγματικό 

χρόνο, οι εξής δισδιάστατες τομές : 4ch, 

2ch, 3ch, Short axis. Οι εικόνες που 

προέρχονται από το στάδιο ηρεμίας σε 

σύγκριση με τις εικόνες των σταδίων να 

συγχρονίζονται ανεξαρτήτων της καρδιακής 

συχνότητας (heart rate) που επιτυγχάνεται 

κατά την διάρκεια των σταδίων. Επίσης να 

λειτουργεί και σε συνδυασμό με 

σκιαγραφικά μέσα. (Να προσφερθεί στη 

βασική σύνθεση). 

 

 Να διαθέτει πακέτα ποσοτικοποίησης 

τρισδιάστατων απεικονίσεων που να 

περιλαμβάνουν υπολογισμό πραγματικών 

συνολικών και τμηματικών όγκων, 

αποστάσεων, εμβαδών, υπολογισμού όγκου 

και μάζας αριστερής κοιλίας, υπολογισμού 

όγκου δεξιάς κοιλίας, E.F., SV, ανεξαρτήτως 

από αρρυθμίες και το HR. (Να προσφερθεί 

στη βασική σύνθεση). 

 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό 

αυτόματης ποσοτικοποίησης της 

μιτροειδούς βαλβίδας από τα τρισδιάστατα 

δεδομένα, το οποίο να υπολογίζει τόσο τις 

διαστάσεις όσο και να παρέχει το ανατομικό 

μοντέλο της μιτροειδούς βαλβίδας με 

ακρίβεια. Το  λογισμικό αυτό να δύναται 

όταν μελλοντικά ζητηθεί να  

ενσωματώνεται στη βασική μονάδα του 

υπερηχοκαρδογράφου αλλά και στο 

σταθμό εργασίας. Να προσφερθεί στα προς 

επιλογή με ξεχωριστή τιμή. (Προς επιλογή). 

 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό 

αυτόματης ποσοτικοποίησης της αορτικής 

βαλβίδας από τα τρισδιάστατα δεδομένα 

(αποστάσεις, διαστάσεις). Το  λογισμικό 

αυτό να δύναται όταν μελλοντικά ζητηθεί 

να  ενσωματώνεται στη βασική μονάδα του 

υπερηχοκαρδιογράφου αλλά και στο 

σταθμό εργασίας . Να προσφερθεί στα 

προς επιλογή με ξεχωριστή τιμή. (Προς 

ΝΑΙ   





 

 

 

 
 

 

 

επιλογή). 

 

 Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση του 

σταθμού εργασίας εξειδικευμένο 

ενσωματωμένο λογισμικό για την 

τρισδιάστατη μελέτη της δεξιάς κοιλίας. Να 

υπάρχει η δυνατότητα όπως το  λογισμικό 

αυτό μελλοντικά και αν ζητηθεί να  

ενσωματωθεί στη βασική μονάδα του 

υπερηχοκαρδιογράφου. Να προσφερθεί η 

τιμή ενσωμάτωσης στα προς επιλογή με 

ξεχωριστή τιμή. 

 

ΝΑΙ   

6) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΕΙΚΟΝΩΝ 

Να διαθέτει:  

 Ενσωματωμένη μονάδα σκληρού 

δίσκου. (Να περιγραφεί αναλυτικά). 

 Ενσωματωμένο οδηγό DVD/CD με 

δυνατότητα εγγραφής DVD/CD και 

εξαγωγής εικόνων και κινούμενων 

εικόνων βίντεο. (Να περιγραφεί 

αναλυτικά). 

 Δυνατότητα αποθήκευσης 

εξαγωγής εικόνων και κινούμενων 

εικόνων βίντεο σε USB/Flash drive. 

(Να περιγραφεί αναλυτικά).  

 Ενσωματωμένη κινηματογραφική 

μνήμη ασπρόμαυρων & έγχρωμων 

εικόνων.  

(Να περιγραφεί αναλυτικά). 

 

ΝΑΙ   

7) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

Έγχρωμος εκτυπωτής (εκτύπωση σε Α4).  

(Να περιγραφεί αναλυτικά). 

 

ΝΑΙ   

 Έγχρωμο καταγραφικό. (Να προσφερθεί 

προς επιλογή). 

 

ΝΑΙ   





 

 

 

 
 

 

 

8) ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών. 

(Πλήρες - Να περιγραφεί αναλυτικά). 

 

ΝΑΙ   

 Πακέτο Καρδιολογικών εφαρμογών.  

(Πλήρες – να περιγραφεί αναλυτικά). 

 

ΝΑΙ   

 Άλλες εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες.  

(Να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι 

διαθέσιμες εφαρμογές & σύγχρονες 

τεχνολογίες). 

 

ΝΑΙ   

9) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες 

Full DICOM (πλήρες DICOM 3.0), μεταφορά 

πρωτογενών εικόνων 2D και 3D και σε 

RAW format. Να περιγραφεί αναλυτικά. 

 

ΝΑΙ   

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Να προσφερθεί η βασική διαγνωστική 

μονάδα που να διαθέτει όλα τα ζητούμενα 

απαιτούμενα λειτουργικά και τεχνικά 

χαρακτηριστικά. 

 

ΝΑΙ   

 1. Δισδιάστατος ηχοβολέας ενηλίκων 

της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής 

ποιότητας, εύρους συχνοτήτων 

τουλάχιστον από 1.5 έως 4.0 MHz που να 

καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 2D 

ηχοκαρδιογραφικών εξετάσεων. 

 

ΝΑΙ   

 2. Τρισδιάστατο διαθωρακικό 

ηχοβολέα διευρυμένου φάσματος 

συχνοτήτων από 1.5 έως 4.0 ΜHz, της 

υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής 

ποιότητας και του μεγαλύτερου αριθμού 

στοιχείων απεικόνισης (κρυστάλλων) άνω 

των 1000 κρυστάλλων, για την πλήρη 

ΝΑΙ   





 

 

 

 
 

 

 

κάλυψη όλου του φάσματος των 

δισδιάστατων και των τρισδιάστατων (3D) 

πραγματικού χρόνου υπερηχογραφικών 

εξετάσεων ενηλίκων και δύσκολων τεχνικά 

ασθενών. Να προσφερθεί μια ηχοβόλος 

κεφαλή η οποία να διαθέτει όλες τις 2D 

απεικονίσεις και όλες τις 3D απεικονίσεις, 

κατάλληλος για την διενέργεια τόσο 

δισδιάστατων όσο και τρισδιάστατων 

διαθωρακικών εξετάσεων, να απεικονίζει 

όλο τον όγκο της καρδιάς σε ένα καρδιακό 

κύκλο και να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης 

τρισδιάστατης απεικόνισης της ροής του 

αίματος σε πραγματικό χρόνο. Να 

αναφερθούν οι διαστάσεις και το βάρος της 

κεφαλής προς αξιολόγηση. 

 

 3. Τρισδιάστατο διοισοφάγειο 

ηχοβολέα MULTIPLANE ευρέος φάσματος 

συχνοτήτων από 3 έως 8 MHz, της 

υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής 

ποιότητας και του μεγαλύτερου αριθμού 

στοιχείων απεικόνισης (κρυστάλλων) άνω 

των 1000 κρυστάλλων. Ο ηχοβολέας αυτός 

να καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 

2D και 3D ηχοκαρδιογραφικών εφαρμογών. 

Να αναφερθούν απαραίτητα οι ακριβείς 

διαστάσεις του στομίου και της κεφαλής 

προς τεκμηρίωση των διαστάσεων της και 

να διαθέτει απαραίτητα ηλεκτρονική 

περιστροφή από 0 μοίρες ως 180 μοίρες. 

 

ΝΑΙ   

 4. Δισδιάστατος ηχοβολέας για την 

μελέτη στεφανιαίων ροών  της υψηλότερης 

δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας, το 

εύρος συχνοτήτων 3.0 έως 8.0 ΜΗΖ να 

καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 2D 

ηχοκαρδιογραφικών εξετάσεων. 

 

ΝΑΙ   

 5. Ηχοβόλος κεφαλή τύπου pencil 2 

ΜΗz.   

 

ΝΑΙ   

 6. Ψηφιακό αρχείο ασθενών. ΝΑΙ   





 

 

 

 
 

 

 

 

 7. Nα προσφερθεί επίσης στη βασική 

σύνθεση: Ανεξάρτητος Ολοκληρωμένος 

Σταθμός Εργασίας, εξοπλισμένος με το 

κατάλληλο hardware (μεγάλης 

χωρητικότητας σκληρός δίσκος 

τουλάχιστον 4ΤΒ και οθόνη τουλάχιστον 

23¨) & το πλήρες software, προκειμένου 

μέσω αυτού να επιτυγχάνεται:   

 

ΝΑΙ   

 - η αμφίδρομη επικοινωνία του μέσω 

LAN με τον υπερηχοκαρδιογράφο για την 

διαχείριση φάκελων ασθενών. 

 

ΝΑΙ   

 - η επεξεργασία εικόνων και 

πρωτογενών ακουστικών δεδομένων 

υπερηχοκαρδιογραφικών εξετάσεων 

ασθενών.   

 

ΝΑΙ   

 - η διενέργεια αναλύσεων, 

μετρήσεων και υπολογισμών, όλων εκείνων 

που έχει τη δυνατότητα ο 

υπερηχοκαρδιογράφος και να αναφερθούν 

αναλυτικά. 

 

ΝΑΙ   

 - αυτόματο σύστημα υπολογισμού 

της συνολικής / τμηματικής τάσης και 

παραμόρφωσης του καρδιακού μυ από την 

δισδιάστατη απεικόνιση μέσω της τεχνικής 

speckle και ανεξάρτητο από το έγχρωμο 

Doppler από τις εικόνες που προέρχονται 

από την διαθωρακική κεφαλή.  

 

ΝΑΙ   

 - εξειδικευμένο ενσωματωμένο 

λογισμικό της ανωτέρω τεχνικής από τις 

εικόνες που προέρχονται από την 

τρισδιάστατη κεφαλή 3D Strain. 

 

ΝΑΙ   

 - να εξάγονται ποσοτικά μεγέθη ανά 

τμήματα και ανά τομή με τις αντίστοιχες 

ΝΑΙ   





 

 

 

 
 

 

 

γραφικές παραστάσεις και να υπολογίζει 

υπό μορφή bulls eye το συνολικό 

αποτέλεσμα της παραμόρφωσης του 

καρδιακού μυ. 

 

 

 

 - η συγγραφή του πορίσματος της 

διενεργηθείσας μελέτης. 

 

ΝΑΙ   

 - η εκτύπωση σε έγχρωμο εκτυπωτή 

με εκτύπωση σε Α4 χαρτί.   

 

ΝΑΙ   

10) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα (40) ημέρες. 

 

ΝΑΙ   

 Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας δυο 

(2) έτη από την παράδοση του 

μηχανήματος. Το πρώτο έτος να 

συμπεριλαμβάνει το σύνολο του 

εξοπλισμού.  

 

ΝΑΙ   

 Το δεύτερο έτος να περιλαμβάνει τα εξής : 

•Βασική συσκευή υπερήχου. 

•Τρισδιάστατη διοισοφάγεια κεφαλή. 

•Δισδιάστατη διαθωρακική κεφαλή. 

 

ΝΑΙ   

 Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες 

(ιατρούς) τεχνικούς ΒΙΤ  μετά την 

εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ 

πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή. (Να 

περιγραφεί προς αξιολόγηση). 

 

ΝΑΙ   





 

 

 

 
 

 

 

 Να δοθούν τα ανάλογα CE mark του 

μηχανήματος, του ολοκληρωμένου 

σταθμού εργασίας, των ηχοβόλων κεφαλών 

καθώς και όλων των λογισμικών, 

επεκτάσεων και αναβαθμίσεων που 

ζητούνται στην βασική σύνθεση, καθώς και 

όλων των ανάλογων ζητουμένων 

αναβαθμίσεων, παρελκόμενων και 

ηχοβόλων κεφαλών που ζητούνται προς 

επιλογή. Να προσφερθούν προς επιλογή με 

ξεχωριστή τιμή όλες οι αναβαθμίσεις και 

όλες τις ηχοβόλες κεφαλές του 

συστήματος. Να δοθούν πλήρη στοιχεία 

προς αξιολόγηση. 

 

ΝΑΙ   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 





 

 

 

 
 

 

 

2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

 
A/A ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1)  Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το 

σύνολο των ζητουμένων. 

 

ΝΑΙ   

2)  Ο ζητούμενος έγχρωμος 

υπερηχοκαρδιογράφος 

συμπεριλαμβανομένων των ηχοβόλων 

κεφαλών, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 

και με ποινή απόρριψης, το κορυφαίο και 

πλέον τεχνολογικά προηγμένο μοντέλο του 

κατασκευαστικού οίκου στους 

υπερηχοκαρδιογράφους το οποίο να 

αποδεικνύεται αποκλειστικά με παραπομπή 

στην επίσημη ιστοσελίδα του 

κατασκευαστικού οίκου ή με επίσημη 

βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου. 

 

ΝΑΙ   

3) Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης 

για τα προσφερόμενα, όπου όλα τα 

αναγραφόμενα να αποδεικνύονται με 

παραπομπές στα επίσημα ξενόγλωσσα 

φυλλάδια (όχι φωτοτυπίες) ή με επίσημες 

βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, για 

ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα 

φυλλάδια. Οι αναγραφόμενες απλές 

αριθμητικές τιμές χωρίς περιορισμούς 

(όπως τουλάχιστον, ≥ κλπ) των επιμέρους 

χαρακτηριστικών της βασικής σύνθεσης 

του συστήματος είναι οι επιθυμητές με 

απόκλιση 5%. Να αναφερθούν αναλυτικά 

όλα τα επιπλέον των ζητουμένων 

χαρακτηριστικά και δυνατότητες. 

Συστήματα με καλύτερα χαρακτηριστικά 

των ζητουμένων σαφώς θα αξιολογηθούν 

και βαθμολογηθούν προσθετικά. 

 

ΝΑΙ   

4) Να πληρούν όλους τους κανονισμούς 

ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, medical 

grade κλπ) καθώς και Υγιεινής σε θέματα 

απολύμανσης. Να κατατεθούν τα 

ΝΑΙ   





 

 

 

 
 

 

 

αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

 

5) Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά 

συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για 

τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC, 

15883-1, 15883-2, εργοστασιακά 

πιστοποιητικά ISO 13485, καθώς και η 

προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 

9001:2008 και ISO 13485/03 (διακίνηση 

και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε 

πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης 

Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004, καθώς 

και για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής 

Απόφασης ΔΥ8δ/1348/16-01-04 του 

Υπουργείου Υγείας. 

ΝΑΙ   

6)  Όλοι οι συμμετέχοντες στην αξιολόγηση 

έχουν την υποχρέωση, σε συνεργασία και 

σε συνεννόηση με την επιτροπή 

διαγωνισμού, να μεταφέρουν για επίδειξη 

τα μηχανήματα τους σε κοινό χώρο του 

νοσοκομείου και για το ίδιο χρονικό 

διάστημα, ενώπιον της επιτροπής 

διαγωνισμού και του προσωπικού που θα 

χρησιμοποιήσει, θα υποστηρίξει και θα 

συντηρήσει το μηχάνημα. 

 

ΝΑΙ   

7) Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να 

γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και 

απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και 

των τεχνικών. Να αναφερθεί η διάρκεια 

καθώς και η διαδικασία εκπαίδευσης. 

 

ΝΑΙ   

8) Να αναφέρεται η επίσημη εγγύησης καλής 

λειτουργίας δυο (2) έτη από την παράδοση 

του μηχανήματος. Η εγγύηση θα 

περιλαμβάνει υπηρεσίες προληπτικής και 

επανορθωτικής συντήρησης με 

ανταλλακτικά.  

 

ΝΑΙ   





 

 

 

 
 

 

 

 Το πρώτο έτος να συμπεριλαμβάνει το 

σύνολο του εξοπλισμού.  

 

ΝΑΙ   

 Το δεύτερο έτος να περιλαμβάνει τα εξής: 

• Βασική συσκευή υπερήχου. 

• Τρισδιάστατη διοισοφάγεια 

κεφαλή. 

• Δισδιάστατη διαθωρακική κεφαλή. 

 

ΝΑΙ   

 Επίσης, να προσφερθεί συμβόλαιο 

συντήρησης για τα επόμενα 8 χρόνια μέχρι 

την συμπλήρωση της δεκαετίας το οποίο να 

περιγραφεί αναλυτικά τι θα περιλαμβάνει 

(κεφαλές-ανταλλακτικά-αναβαθμίσεις-

προληπτικές συντηρήσεις-χρόνο 

ανταπόκρισης κλπ). 

 

ΝΑΙ   

9) Να υπάρχει βεβαίωση για 10ετή 

τουλάχιστον παρακαταθήκη 

ανταλλακτικών. 

 

ΝΑΙ   

10) Απαραίτητα να υπάρχει και να συνοδεύει 

την προσφορά της εταιρείας κατάλογος 

πανεπιστημιακών, έγκριτων και μεγάλων 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό καθώς και εκπαιδευτικών 

κέντρων υπερηχοκαρδιογραφίας που να 

διαθέτουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό. 

Να αναφερθεί η χρονική διάρκεια που 

βρίσκεται εγκατεστημένος και 

χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός αυτός όπως 

και κάθε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει 

την αξιοπιστία και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία, και εμπειρία καθώς και την 

βέλτιστη κλινική χρήση του 

προσφερομένου τρισδιάστατου 

υπερηχοκαρδιογράφου στις κλινικές 

εφαρμογές της καρδιολογίας. 

 

ΝΑΙ   





 

 

 

 
 

 

 

11) Να δοθούν απαραίτητα όλα τα σχετικά 

στοιχεία καθώς και βιβλιογραφία –

δημοσιεύσεις που υπάρχουν με τον 

προσφερόμενο εξοπλισμό για την 

τρισδιάστατη διαθωρακική απεικόνιση και 

την τρισδιάστατη διοισοφάγεια απεικόνιση 

καθώς και μελέτες που να αποδεικνύουν 

την αξιοπιστία του υπερηχοκαρδιογράφου, 

την αποτελεσματικότητα της μεθόδου 

(τρισδιάστατης απεικόνισης) καθώς και την 

εμπειρία του κατασκευαστικού οίκου. 

 

ΝΑΙ   

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 





 

 

 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο  – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΠΟΣΟ  

ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ

ΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

      

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4ο  – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.  

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της εταιρείας…………………………… ή σε 

περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 

α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της .…/………/……….., για την ανάδειξη προμηθευτή 

…………………………………………………… , της υπ’ αριθμ. …………./… διακήρυξη σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα 

προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και 

ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, 

όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε 

ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 

1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, 

χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών 

(3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της 

(εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 

προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή 

την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα 

επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα 

μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 

άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο 

και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 

το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.  

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα ……………………… 

(Δ/νση οδός -  TK ………….   fax )………….. 

 

Προς 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ. …… ΕΥΡΩ ……………….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτού0μενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………… (και 

ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας 

……………………………………δ\νση……………………………………………… 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της υπ’ αριθμ. ………….σύμβασης, που 

υπέγραψε μαζί σας ……………………………………(αριθμ. διακήρυξης ……/….) προς κάλυψη αναγκών του 

…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το ………..% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ευρώ αυτής. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι ………………………………. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 

το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας.  

 

ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ………………… 

ΠΡΟΣ :  
 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ………………………………….ΓΙΑ ΕΥΡΩ…………………………………………….. 
 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, υπέρ …………….. 

{Σε              περίπτωση              φυσικού              προσώπου:  

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)………………..(ΑΦΜ)……………(Δ/νση)………….} ή 
 

{Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία)………………….., (ΑΦΜ)…………..(Δ/νση)…………} 
ή 

 

 {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων 
 

Α) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)……………. Β) (πλήρη 

επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)……………. Γ) (πλήρη 

επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)……………. 

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,} 

 

και μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………, (συμπληρώνεται το συνολικό συμβατικό τίμημα με 
διευκρίνιση εάν  περιλαμβάνει  ή  όχι  τον  ΦΠΑ),  για  την  καλή  λειτουργία  του  αντικειμένου  της  υ π ’  

α ρ ι θ μ  … … …  σύμβασης … … … … … . …………………….…………………………………..συνολικής 

αξίας……………………………..σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …………………………διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτηση σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση σας. 

 

Η παρούσα είναι διάρκειας ……………………..και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση. 
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα  
Ν.Π.Δ.Δ.  και  στα  Ν.Π.Ι.Δ.  συμπεριλαμβανομένης και  της  παρούσας,  δεν  ξεπερνάνε  το  όριο  το  οποίο  
έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζα μας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5ο  – ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ……….. ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «………………» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………….. 

 

 

Στην Πάτρα σήμερα …………….. οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

Αφ’ ενός 

Tο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών που εδρεύει στην οδό Καλαβρύτων 37, ΤΚ 26335 και εκπροσωπείται νόμιμα για 

την υπογραφή της παρούσας, από τον Διοικητή, κ. ………………, νομίμως διορισθέντος, δυνάμει της υπ΄αριθμ.: 
Α2β/Γ.Π. οικ.53914/14-07-2016 (ΦΕΚ 401/26-07-2016 τ. υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης 

φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα) απόφασης του Υπουργού Υγείας νομίμως εν προκειμένω 

εκπροσωπούντος αυτό κατ΄άρθρο 7 παρ.4 περ. στ εδ.3 και άρθρο 7 παρ.8 περ.23 και παρ.6 περ.9 του Ν. 
3329/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007. 

Tο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» στο εξής θα αναφέρεται στην σύμβαση ως «η Αναθέτουσα 

Αρχή». 

και αφ’ ετέρου 

Η  εταιρεία με την επωνυμία  «……………» που εδρεύει στην οδό …………………, τηλέφωνο: ……………, fax: 

…………….., ΑΦΜ ………………… και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ……………… με ΑΔΤ: …………………...  

Η εταιρεία στο εξής θα αναφέρεται στην σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Την υπ’ αριθμ. ………. διακήρυξη του διαγωνισμού, (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: ….., ΚΑΕ: ….., CPV: 

…………).      

2) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ………… προσφορά της εταιρείας «…………….».   

3) Την υπ’ αριθμ. ……………… απόφαση κατακύρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ……………). 

 
 

 

 
 

 





 

 

 

 
 

 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ. 

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Προμηθευτής με έγγραφη δήλωση όπου περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 
προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως Υπεύθυνο για τις 

ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής μ’ αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωση του 

αποδέχθηκε τον διορισμό.  

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής των ποσοτήτων στον Προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση της ως άνω 

προμήθειας. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που 
εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των 

τηλεομοιοτυπιών. 

Προμήθεια: όπως εξειδικεύεται στη σύμβαση. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες που αρχίζουν να υπολογίζονται από 
την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στην σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία 

ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης 

εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

Προσφορά: η προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της 

προμήθειας όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικά τεύχη: τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου καθώς και όλα τα 

τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:  

α) τη Σύμβαση,  β) την Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι της αμοιβής την υλοποίηση της προμήθειας που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με 

την προσφορά του και με την απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.  

Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει τα είδη και τις ποσότητες όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

  

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  

ΦΠΑ 

    

 

 

 
 

 





 

 

 

 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ……………….. με ημερομηνία έναρξης ……….. και ημερομηνία λήξης …………..  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας μέσα  εντός ………… από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 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 και με 

προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής.  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. 
 

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 μηχάνημα, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να 
καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού 

………. €  που ισούται με το  5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας.  

Η παρούσα εκδόθηκε στις  (ημερομηνία) …………… με τον αριθμό ………. της τράπεζας ……………..  
 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει 

να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) μήνα επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της σύμβασης.  
 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς 
την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης όρου και σε διάστημα τριών 

(3) ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.  

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. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας. 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της 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. 
 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την οριστική παραλαβή να καταθέσει την ε γγυητική επιστολή καλής 
λειτουργίας που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ποσού ………. €  που ισούται με το 3% 

του συμβατικού τιμήματος χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Η παρούσα εκδόθηκε στις  (ημερομηνία) 
…………… με τον αριθμό ………. της τράπεζας ……………..  

 

Η εγγυητική καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά την παρέλευση της περιόδου εγγύησης και την εκκαθάριση του 
συνόλου των τυχόν απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 

εγγύησης σε περίπτωσης δυσλειτουργίας που δεν έχει αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο, καταπίπτει η εγγυητική 
καλής λειτουργίας ή  μέρος  αυτής  με  απόφαση της  Αναθέτουσας  Αρχής  κατόπιν εισήγησης  της αρμόδιας  

επιτροπής παραλαβής. 
 





 

 

 

 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΗ –ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από 

την οριστική παραλαβή. Κατά  την  περίοδο  αυτή,  ο  ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά τον χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται 

στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και στα άρθρα της σύμβασης. 
 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου  στους 
προβλεπόμενους όρους της σύμβασης καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται την έκπτωση του 
αναδόχου. 

 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας που αποφαίνεται 

για τη συμμόρφωση του αναδόχου. Η αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του 
αναδόχου, δύναται να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας.  

 

Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας δεν χρησιμοποιεί μελέτες ή 
προϊόντα τρίτων χωρίς νόμιμη άδεια και επομένως δεσμεύεται ότι είναι υπεύθυνος έναντι τρίτων και της 

Αναθέτουσας Αρχής για τυχόν απαιτήσεις πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, καθώς επίσης δεσμεύεται να 
αμύνεται  και  να  υπερασπίζεται  την  Αναθέτουσα  Αρχή  κατά  οποιασδήποτε  έγερσης  αξιώσεων  ή 

απαιτήσεων τρίτων, να καλύπτει αποκλειστικά κάθε σχετική δαπάνη (δικαστική ή εξώδικη) καθώς και να 
αποκαθιστά κάθε ζημία. 

 

Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά, η οποία 
κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής είναι  δυνατόν  να  θέσει  σε  κίνδυνο  την  ελεύθερη  και  απρόσκοπτη  

αξιοποίηση  της  προμήθειας, υποχρεούται αναντίρρητα και το ταχύτερο δυνατόν να προβεί σε ενέργειες που 
διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον.  

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο προϋποθέτει ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση 

της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την πραγματοποίηση του 

αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δικές 
του δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής.  

 
Το τίμημα για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό ………. € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι …………€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, 

όπως ορίζεται στην απόφαση κατακύρωσης. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της 
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας.  

 

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. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

 
Στην αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 
 

β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

 





 

 

 

 
 

 

 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής   

καθώς   και   κάθε   συμπληρωματικής   σύμβασης   υπέρ   της   Αρχής   Εξέτασης   Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). 

 
δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου που 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 της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με 
την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016 

 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 

 
2283/1994, ΦΕΚ 151/τΑ/1994, όπως εκάστοτε ισχύει). 

 

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται η αμοιβή του αναδόχου και όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες για την 
εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, 

συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων 
επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και του κόστους φόρτωσης, 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο « ……………..» (Κωδ. ΣΑ ……………) 

 
Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύμβαση  βαρύνει  την αναθέτουσα αρχή με  Κ.Α.  :…………………………….    

σχετική  πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους …………… 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. 

έργου ………..) 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
Σχετικά με τον χρόνο παράδοσης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206, 208 και 209 του Ν. 4412/2016 αντίστοιχα. 

Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφ΄όσον το επιθυμεί μπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος. Στη συνέχεια, η Επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής που πρέπει να συμφωνεί 

με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης τους όρους της σύμβασης. Αν διαπιστωθεί διαφορά τότε θα πρέπει 

να ενημερωθεί ο ανάδοχος με τις αντίστοιχες παρατηρήσεις.  

 

H παραλαβή γίνεται από αρμόδια επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 

Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφ΄όσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

 
Αν η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή μέσα στον 

οριζόμενο χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 
Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα  με  

το άρθρο 206 του Ν . 4412/2016.  

 
Ειδικότερα δεν κηρύσσεται έκπτωτος στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

 

α) το μηχάνημα δεν παραδοθεί και δεν εγκατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.  
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
Αν ο ανάδοχος δεν μεριμνήσει για την έγκαιρη παράδοση τότε επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 

207 του Ν. 4412/2016.  

 
 





 

 

 

 
 

 

 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας 

αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, οι παρακάτω κυρώσεις: 

 
α) ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν 
που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο  όριο  επιτοκίου  για  τόκο  από  δικαιοπραξία,  από  την  ημερομηνία  δε  αυτή  και  μέχρι  της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας (η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής). 

 
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 

οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή ή σε ανώτερη βία. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται 
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και θα παρακρατούνται 

από την επομένη πληρωμή του.  

 
Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η 

προμήθεια περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση 
τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης 

συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

 
Ο ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας επιτροπής. Ειδικότερα σε περιπτώσεις που δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση με 
Φ.Π.Α. και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.  

 

Ακόμη μπορεί να επιβληθεί ο αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων 
συμβάσεων βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η αρμόδια επιτροπή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της καθώς και τα εξουσιοδοτημένα άτομα από την 
αναθέτουσα αρχή οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν τεχνικά θέματα, εμπορικά ζητήματα, μεθόδους κατασκευής ή 
λειτουργίας που αφορούν τον ανάδοχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση με τη δέουσα προσοχή και 

επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών όπως περιγράφονται στην 
προσφορά του, στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και στα άρθρα της παρούσας. 

 
Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή και υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις που κοινοποιούνται 

εγγράφως.     

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφ’ όσον κληθεί από την αναθέτουσα αρχή, να παρίσταται σε οποιαδήποτε τακτική ή 

έκτακτη συνεδρίαση προσκομίζοντας και παρουσιάζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα του ζητηθούν. 
 

Ο  ανάδοχος  θα  είναι  πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος  υπεύθυνος  για  την  τήρηση  της  ισχύουσας 

νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της. 

 





 

 

 

 
 

 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί υπεύθυνα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν 

αποτέλεσμα αντίθετο με το δημόσιον συμφέρον της αναθέτουσας αρχής. 

 

Ο ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την 
αναθέτουσα αρχή για κάθε ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ’ οιασδήποτε αιτίας και αν 

προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του συνολικού ποσού της σύμβασης. 
 

Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία 

κατά την εκτέλεση της προμήθειας και δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων. 

 

Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά ή κλοπή του εξοπλισμού μέχρι την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του από την επιτροπή που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 

 
Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  είναι  ένωση/  κοινοπραξία,  τα  μέλη  που  την αποτελούν  θα είναι από 

κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της α ναθέτουσας α ρχής.  Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους 

συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 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 εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  είναι  ένωση / κοινοπραξία  και  κατά  την  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της 

σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο  ή 
λόγω  ανωτέρας  βίας  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  του,  τα  υπόλοιπα  μέλη συνεχίζουν 

να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

 
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός  εκ  

των  μελών  που  απαρτίζουν  τον  ανάδοχο,  η  σύμβαση  εξακολουθεί  να  υφίσταται  και  οι απορρέουσες από 

τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του αναδόχου, μόνο εφ’ όσον 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 συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης 

της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της σύμβασης 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας  αρχής που εξετάζει  αν  εξακολουθούν  να  συντρέχουν  

στο  πρόσωπο  του  διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της σύμβασης.  
 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου, 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 καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας αρχής και η εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από τη σύμβαση. 
 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Ο ανάδοχος χωρίς τη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές  πληροφορίες  
που  του  δόθηκαν  ή  που  ο  ίδιος  ανακάλυψε  κατά  την  εκτέλεση  της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί 

στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με  τη  σύμβαση, υποχρεούται δε  

να  μεριμνά  ώστε το  προσωπικό  του, οι  υπεργολάβοι  του  και  κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει 
την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 

α ναθέτουσα α ρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης 
των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

 

Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς την προηγούμενη   
γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις 

του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή.  
 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. 
Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας 

α ρχής  για την  καταβολή συμβατικού τιμήματος με βάση τους όρους  της σύμβασης σε Τράπεζα της 
επιλογής του η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

i. Ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης μεταξύ αναδόχου και 

αναθέτουσας αρχής. 

 

ii. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει κατά του 
εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης. 

iii. Σε  περίπτωση  που  για  λόγους  που  άπτονται  των  συμβατικών  σχέσεων  μεταξύ  αναδόχου  και 

αναθέτουσας αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά 
αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός  

ρητρών, συμβιβασμός κλπ.), η Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  έχει  καμία  ευθύνη  έναντι  της εκδοχέως Τράπεζας.  
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπό του το άρθρο 95 του Ν. 2362/1995 καθώς και το άρθρο 145 του Ν.  
4270/2014 ως προς τη διαδικασία αναγγελίας εκχώρησης. 

 

Εάν ο ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, 
η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της 

σύμβασης. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Ο  ανάδοχος  φέρει τον κίνδυνο  για κάθε  ζημία ή απώλεια π ο υ  τ υ χ ό ν  π α ρ ο υ σ ι α σ τ ε ί  κ α τ ά  

τ η ν  δ ι ά ρ κ ε ι α  εκτέλεσης της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, υποχρεούμενος σε 

περίπτωση ζημιάς, φθοράς, ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάσταση. Μετά την οριστική 
παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην αναθέτουσα αρχή. 

 
Ο ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής οπότε η κυριότητα 

μεταβιβάζεται στην αναθέτουσα αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου. 

 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της 
αναθέτουσας α ρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή 
ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο ή 

τους υπεργολάβους του εφ΄όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την  

πραγματοποίηση  της  προμήθειας που απορρέει  από  την  χρήση  διπλωμάτων  ευρεσιτεχνίας, αδειών, 

σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του. 
 

Ο α νάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την αναθέτουσα α ρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως 
προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του ίδιου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την 

υλοποίηση της προμήθειας. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνδράμει με δικές του δαπάνες την Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνοντας το κόστος 

κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή 
εκπλήρωση του συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται να  αποζημιώσει πλήρως  την  αναθέτουσα  αρχή για κάθε  ζημία,  που  θα υποστεί 
από πλημμελή εκπλήρωση ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με την παρούσα. 

 





 

 

 

 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο 
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη 

ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς βάσει του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016. 
 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει 

στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά πριν τη λήξη της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στον 
ανάδοχο, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η τροποποίηση των όρων της παρούσας γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών 
και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση θεωρείται ότι θα έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των ποσοτήτων, γίνει η πληρωμή 

του ολόκληρου του τιμήματος, εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις. Η σύμβαση θεωρείται ότι 
εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

 
α) Οριστική ποιοτική και ποσοτική παράδοση.   

β) Αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

Αναφορικά με το παρόν άρθρο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4412/2013 δύναται ν’ ασκήσει το δικαίωμα μονομερούς 

λύσης της σύμβασης εφ΄όσον συντρέχει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:  
 

-Η παρ. 5 ή παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (τΑ΄115).  
-Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει 

του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

-Ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από την 

διαδικασία της σύναψης σύμβασης.  
-Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από 

τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ που έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 20: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

   
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) έτη από την παράδοση του μηχανήματος. Η εγγύηση θα 

περιλαμβάνει υπηρεσίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης με ανταλλακτικά.  

Το πρώτο έτος να συμπεριλαμβάνει το σύνολο του εξοπλισμού.  

Το δεύτερο έτος να περιλαμβάνει τα εξής: 

• Βασική συσκευή υπερήχου. 

• Τρισδιάστατη διοισοφάγεια κεφαλή. 

• Δισδιάστατη διαθωρακική κεφαλή. 





 

 

 

 
 

 

 

Επίσης να παρέχεται συμβόλαιο συντήρησης για τα επόμενα 8 χρόνια μέχρι την συμπλήρωση της δεκαετίας που 

θα περιγραφεί αναλυτικά τι θα περιλαμβάνει (κεφαλές-ανταλλακτικά-αναβαθμίσεις-προληπτικές συντηρήσεις-

χρόνο ανταπόκρισης κλπ). 

Να υπάρχει κάλυψη για 10ετή τουλάχιστον παρακαταθήκη ανταλλακτικών. 

ΑΡΘΡΟ 21: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και 

ισχύος είναι η ακόλουθη:  
α) Η σύμβαση. 

β) Η νομοθεσία δημόσιων προμηθειών. 
γ) Η διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. 

δ) Η προσφορά του Αναδόχου. 
 

Για τα θέματα που καθορίζονται, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει 

οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς 
καθορίζεται διαφορετικά.  

Αντίκλητος του αναδόχου στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την αναθέτουσα αρχή 
ορίζεται με την παρούσα ο ………………….. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνεται με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με τηλεομοιοτυπία.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις 
μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί στο πλαίσιο των αρχών της 

καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
 

Εφ’ όσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, δεν αποκλείεται, για ορισμένες περιπτώσεις, να προβλεφθεί στη σύμβαση 

η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 4412/2016. 
Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία τότε η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ή διαφωνίας ανήκει στα 

Ελληνικά Δικαστήρια όπως προβλέπεται από το άρθρο 175 του Ν. 4412/2016 με εφαρμοστέο το Ελληνικό και το 
Κοινοτικό δίκαιο. 

 
Η παρούσα, αφού γράφηκε σε δύο όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται και έλαβε 

από ένα πρωτότυπο αντίτυπο ο καθένας των συμβαλλομένων. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

«ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»| 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

                 «…………………..………..» 

  

 

 





 

 

 

 
 

 

 

6o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)  

 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά ότι δεν βρίσκεται σε μία 

από τις καταστάσεις του  άρθρου 73 παρ. 1, 2 & 4 και του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 

αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν 

καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 (εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο).  

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή όλα τα 

δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 

4412/2016, εφ΄όσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, τόσο κατά την διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης, όσο και κατά την εκτέλεση της.  

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) διατίθεται σε 

ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (www.eaadhsy.gr) 

Σχετικά με τη συμπλήρωση του ισχύει η Κατευθυντήρια Οδηγία 23 - (Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/




 

 

 

 
 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 του N. 4412/2016 (τΑ 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας «ο Άγιος Ανδρέας».  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99222007. 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Τ.Κ. : Καλαβρύτων 37, Πάτρα, 26335. 

- Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Γεωργιάδης Ι.  

- Τηλέφωνο: 2610-227-872. 

- Ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο: promithion@agandreashosp.gr &        

                                 georgiadis@agandreashosp.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http:/www.agandreashosp.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  

«Προμήθεια ενός Έγχρωμου Καρδιολογικού 3D Υπερηχοτομογράφου».  

 - CPV): 33112100-9 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……] 

- Εφ’ όσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:promithion@agandreashosp.gr
mailto:georgiadis@agandreashosp.gr
http://www.agandreashosp.gr/




 

 

 

 
 

 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

 

 

 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

 

α) [……] 

 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 





 

 

 

 
 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 





 

 

 

 
 

 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 

από τους οικονομικούς φορείς. 

 





 

 

 

 
 

 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  





 

 

 

 
 

 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

δωροδοκίαx,xi· 

απάτηxii· 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 





 

 

 

 
 

 

 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 

 





 

 

 

 
 

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 

 





 

 

 

 
 

 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

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





 

 

 

 
 

 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής του 

στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 





 

 

 

 
 

 

 

πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 





 

 

 

 
 

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους 

ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 





 

 

 

 
 

 

 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 





 

 

 

 
 

 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να [....……] 





 

 

 

 
 

 

 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 





 

 

 

 
 

 

 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 





 

 

 

 
 

 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 

από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 

 





 

 

 

 
 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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