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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο 
Αλεξανδροφπολθσ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ 6ο χλμ. Αλεξανδροφπολθσ – Κομοτθνισ, 
περιοχι «Δραγάνα»  

Ρόλθ Αλεξανδροφπολθ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 68100 

Χϊρα1 GR (HELLAS) 

Κωδικόσ ΝUTS EL511 

Τθλζφωνο 2551353000/2551353422 

Φαξ 2551353409 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prosfores@pgna.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Μαργαρίτθ Βαςιλικι 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.pgna.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL) Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο 
Αλεξανδροφπολθσ 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

  Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο  και ανικει ςτον Δθμόςιο τομζα (Ν.Ρ.Δ.Δ.) 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Υγεία 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το Ελλθνικό, όπωσ αναφζρεται λεπτομερϊσ κατωτζρω (παρ. 1.4):  

Θ ςφμβαςθ ανατίκεται από Κεντρικι Αρχι Αγορϊν (ΚΑΑ) :  

Θ ςφμβαςθ ανατίκεται από Εκνικι Κεντρικι Αρχι Αγορϊν (ΕΚΑΑ) / Κεντρικι Αρχι Αγορϊν (ΚΑΑ)  

Στοιχεία Επικοινωνίασ : 

α)     Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ:  Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Αλεξανδροφπολθσ, 6ο χλμ. 
Αλεξανδροφπολθσ – Κομοτθνισ, περιοχι «Δραγάνα». 
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1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο τακτικόσ προχπολογιςμόσ του Ρ.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ. 
Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 0426 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 
ζτουσ 2019 και 2020 του Φορζα.  

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Συντιρθςθσ – Υποςτιριξθσ και Εξαςφάλιςθσ Επιπζδου 
Ραρεχόμενων Υπθρεςιϊν για το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Νοςοκομείου ΑΣΚΛΘΡΙΟΣ HOSPITAL (SLA) 
για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 72262000-9  

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 144.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 116.129,03  ΦΡΑ : 27.870,97). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 12μινεσ  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, αποκλειςτικά 
βάςει τιμισ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 Του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/τ.Α/1-04-2019) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ 
τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν 
παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου 
του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ.», 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για 
τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 
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 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και 
Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και 
ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

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

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν 
τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)2  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν3 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά 
τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία 
του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που 
μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ 
τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

                                                           
2
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ 
δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, όταν ο διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από 
περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379. 

3
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ άνω 

απόφαςθσ, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε τοπικι 
εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379, 
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 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) 
του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςα κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου 
των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει 
τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 Τθν υπ. αρικμ. Θ52/Δ.Σ.9/18-04-2019 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία εγκρίνεται θ 
διενζργεια του διαγωνιςμοφ.  

 Τθν υπ. αρικμ. 712/0 με ΑΔΑ: ΩΦ94690Ω3-8Μ0 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν ορίηεται 10/06/2019 και ϊρα 14.30μ.μ. 

Θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 18/06/2019 και ϊρα 13.00μ.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr . 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο 4  5, ςφμφωνα με το άρκρο 
66 του Ν. 4412/2016 :  

1. ΕΛΕΥΘΕΘ ΘΑΚΘ (elthraki@otenet.gr) 

2. ΓΝΩΜΘ (gnomi@gnomionline.gr) 

3. ΜΕΘΟΙΟΣ (methorio@otenet.gr) 

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του 
Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :  
www.pgna.gr   

                                                           
4
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του 

ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1
θ
 Ιανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 

379 §10 ν. 4412/2016   
5
 Θ δθμοςίευςθ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και 

καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 
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Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι.  

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ6  

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

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

 

 

 

 

 

 

 O ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Π.Γ.Ν. 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 

 

 

 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΑΓΑΜΙΓΗ 

 

                                                           
6
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ7  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 15/2019 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ  

2. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

3. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+. 

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ 
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι 
ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ),  θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr . 

  

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ςε δζκα (10)  θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ 
φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και 
κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο8. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό 
αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

                                                           
7
 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του άρκρου 2 

του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει ι να προςδιορίςει 
ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 63, τθσ 
προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 
του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ 
υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. 
Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το ΤΕΥΔ, οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 
67 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων που 
περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

8
 Ρρβλ τθν με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 14) 
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α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα, 
δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των 
προςφορϊν, β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων 
προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.   

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται 
από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν από 
τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 
δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό 
μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι 
Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από 
το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” 
ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν 
ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 
υποβάλλονται και ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ9 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο 
Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ 
παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 

                                                           
9
 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
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καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν10, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ 
πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ 
των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, 
ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ11 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ12, που ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ των προςφερομζνων ειδϊν. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ 
λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

                                                           
10

 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
11

 Ρρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016 
12

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται 
επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016) 
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 13 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 
αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.9,  δεν προςκομίςει 
εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ14  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ15 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 
11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ 
ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ)  απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για 
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ 
τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-

                                                           
13

 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
 
14

 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
15

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι    απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω 

νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του 
ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και 
ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, να κζτουν τθ 
φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε 
αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

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

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου16. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ 

νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ,(α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ. 17 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, 
ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά 
τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα 
ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 
ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 
ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 
ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ 
 

2.2.3.4. Αποκλείεται18 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

                                                           
16

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν.   4497/2017. 
17

 Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
18

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 
ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, 
ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν 
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(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201619,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ20,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 
κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα κατά 
τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 
μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του 
άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για το 
οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων 
ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, 

αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 21 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

                                                                                                                                                                                                                  
Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω 
των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

19
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ 

κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 1 του ν. 
4497/2017. 

20
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. (για 

τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
21

 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, 

όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)22. 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ 
διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)23 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα 
μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα 
μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ 
φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από 
τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ 
ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 24. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι 
οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν 
αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν 
εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι οικονομικοί 
φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε 
ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν 
οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ 
χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

                                                           
22

 Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ 
υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω εκνικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 

23
        Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 

24
 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
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απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν 
Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο  

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τα 
ιςχφοντα διεκνι ι/και ευρωπαϊκά ι/ και εκνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πλθροφν όλεσ τισ απαιτιςεισ που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διακζτουν πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα 
οποία ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ (ειδικότερα και όςα ορίηονται ςτο 
Ραράρτθμα  Ι). 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ 
παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να 
ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 
τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείσ και 
αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων 
ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, 
το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)  , 
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, 
με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου 
εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το 
ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr). 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των 
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δικαιολογθτικϊν  τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ 
του ν. 4412/201625. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται 
ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 
2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)26. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον 
ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των 
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.427. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται 
αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ . 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό  ότι το 
νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ 
ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν . Τα φυςικά πρόςωπα 
(ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των 
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ 
φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και 
ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ 
τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4. 

                                                           
25

 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
26

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
27

 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ 
τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016 
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Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ  τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και 
Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου 
που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε 
βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ 
XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 
αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ 
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό 
ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα εν ιςχφ ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά  

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ 
ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν 
εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν 
του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ28 που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ 
εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, 
που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ 
ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

                                                           
28

 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, 
ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.29 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: βάςει τιμισ30  

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ για  όλεσ τισ περιγραφόμενεσ 
υπθρεςίεσ  ανά είδοσ / τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε 
από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ 
του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ31. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

*Θλεκτρονικι Διαδικαςία+ 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, 
ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 
και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» 32. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο 
πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  

                                                           
29

 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ 
προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 

30
 Ρρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο προϊςχφων δίκαιο (Οδθγία 

2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ 
31

 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
32

 Συςχζτιςθ με άρκρο (Γλϊςςα) και (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ, εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ. 1 και 5 του 
άρκρου 22 του ν. 4412/2016) 
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2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του 
ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 
ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ 
ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ33. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά 
του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα34, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 
πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, 
τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf 
(το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 
μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, όπωσ 
περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν 
θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων 
πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον οικονομικό 
φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν 
προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε 
πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν 
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα 
τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε 
αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

                                                           
33

 Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
34

 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017  
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Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθν 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ 
διαδικαςίασ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 

 Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 
4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  
ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα II). 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν 
από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάκε οικονομικό 
φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ   Ι τθσ Διακιρυξθσ, 
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, 
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα35 36.  

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, αποκλειςτικά βάςει τιμισ . 

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 37 

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων κα 
πρζπει να επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία  ςε μορφι pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ38. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ . 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα από το 
ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται  
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 Ρρβλ άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
36

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν καταλλθλότθτα των υπθρεςιϊν και βάςει των οποίων κα 
αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ . 

37
 Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  ανκρωποϊρεσ 

κ.α. 
38

 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 
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Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ 
ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν39   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα (12) μινεσ  
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ . 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν 
από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό 
διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ 
ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον 
τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν 
τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν40 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε 
κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ 
προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. 
(Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. 
(Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,41  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και 
τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ 
παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ .Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν 
περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων η) θ οποία είναι υπό 
αίρεςθ, 

                                                           
39

 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
40

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
41

 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν42 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
(Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των 
προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν 
18/06/2019 και ϊρα 13:000  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που 
κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ , 
λαμβάνοντασ υπόψθ το άρκρο 106 – Ματαίωςθ διαδικαςίασ, και ωσ εκ τοφτου κατά τθ κρίςθ τθσ επιτροπισ 
δφναται να αποςφραγίςει ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ το ςφνολο των (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»  και «Οικονομικι Ρροςφορά». 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ 
παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, 
με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του 
οργάνου43. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ 
όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα 
πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται ενιαίο 
πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν 

                                                           
42

 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 16) 

43
 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να   ζχουν εκδϊςει τισ 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου 
των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ)  Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν. Οι κατά τα 
ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, δφναται να αποςφραγιςτοφν και ςτθν ίδια ςυνεδρίαςθ. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, 
των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και 
τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται 
από το ωσ άνω όργανο ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι44 προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, 
εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ45.  Επιςθμαίνεται ότι τα 
αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα  
όλων των ανωτζρω ςταδίων46 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι 
Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου47 - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ 
αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω του 
ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον 
καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν 48 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε 
αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ49 και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 
2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

                                                           
44

 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ 
45

 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
46

 ιτοι για όλεσ τισ ςυμβάςεισ εκτιμϊμενθσ αξίασ άνω των 60.000, 00 ευρϊ, ςτισ οποίεσ αφορά το παρόν υπόδειγμα. Ρρβλ. εδάφιο γ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 

47
 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 

48
 Δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν (παραγρ. 1, του ωσ άνω άρκρου 103 του ν. 

4412/2016). Θ εν λόγω προκεςμία αποςκοπεί ςτθν υποβολι από τον προςωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικϊν μζςων' 
49

 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω του 
ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων 
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν 
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να 
τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του 
Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία 
κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.9 (κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ 
οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ , ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του50.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα 
από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.9 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν Επιτροπι του 
Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ 
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με 
τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι 
προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του 
ςυςτιματοσ.   
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 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
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Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν 
επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 
ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα 
τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ .51 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ52 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του 
και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε 
υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ 
τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι 
προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ 
ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά 
πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ53 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν 
θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα 
μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα 
του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ Διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ 
από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ54. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά55 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ ςτον 
θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και 
επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 
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 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ.  26 του ν. 4497/2017. 
52

 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017. 
53

 Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016 
54

  Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
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 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και   
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φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων 
πιςτοποιθτικϊν56 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ 
του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  
τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε 
περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν 
προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά 
μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του πρϊτου 
εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του πρϊτου 
εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ 
οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ57. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν ΑΕΡΡ58. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων  
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων 
ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά 
τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ 
δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά59. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλο ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, 
για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει 
ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ 
παράλειψθ.  
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  Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ   υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”. 
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  Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016 

58
  Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ 

Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
59
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 
β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ ι άλλωσ ςτο άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

 Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων 
τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν 
ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 60 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ 
οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ και αποδεςμεφεται, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν 
αξία τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
επιςτροφι των γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ και κατ' εφαρμογι του άρκρου 130 του ν. 
4412/2016. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των 
ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

                                                           
60

 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
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4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το 
όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν 
ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να 
γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν 
ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.61. Σε περίπτωςθ 
διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε 
άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ 
του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα 
γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον 
το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 
τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να 
επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει 
τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ 
τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ Α.Α.62 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ63  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, 
που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από 
τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο 
πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
62

 Ρρβλ άρκρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
63

 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν  ανά μινα με βάςθ τισ κινιςεισ 
που ζχουν γίνει τθν ςυγκεκριμζνθ περίοδο. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/201664, κακϊσ και κάκε 
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 44 Ν.4605/01-04-2019 ην νπνίν ηξνπνπνηεί ην άξζξν 4 Ν.4013/2011) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν 
παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201665 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του 
ν. 4412/2016)66 . 

δ) Υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ, Υπουργείου Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (αρκ.3  του Ν.3580/07 (ΦΕΚ 
134Α /18-06-2007) και αρ.24 Ν.3846/2010 (ΦΕΚ66Α  /11-05-2010) και αρ.77 παρ.1 Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31Α /02-03-
2011) 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ . 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 
8% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ67 
από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν 

                                                           
64

 Ρρβλ. άρκρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.  
65

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι 
τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και 
Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

66
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και 

απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν 
εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

67
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να 
ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ 
άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
 

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για 
υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ 
ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ 
ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

 

5.3 Διοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηων ζσμβάζεων68   

 Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 
5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ 
ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 
4412/201669 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

 

                                                           
68

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016 
69

 Ρρβλ. δεφτερο εδάφιο του άρκρου 205 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα διενεργθκεί από τθν  Υποδιεφκυνςθ Ρλθροφορικισ θ 
οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα 
εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των 
επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ 
του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςε τριμελι 
επιτροπι , που ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  .  Με τθν ίδια απόφαςθ 
δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ 
κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν μπορεί να τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο 
ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα 
ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα 
τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του μπορεί να αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ70  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από  τθν θμερομθνία υπογραφι τθσ. 

Σε περίπτωςθ διενζργειασ και υπογραφισ ςφμβαςθσ ςχετικοφ διαγωνιςμοφ ςε περιφερειακό επίπεδο , θ ςφμβαςθ 
παφει να ιςχφει αηθμίωσ για το Νοςοκομείο. 

Σε περίπτωςθ που το Υπουργείο Υγείασ , θ Υ.ΡΕ ι άλλοσ φορζασ χορθγιςθ είδθ/παρζχει τθ ςχετικι Υπθρεςία ςτο 
Νοςοκομείο με οποιοδιποτε τρόπο (δωρεά,ςφμβαθ ,κ.τ.λ.) που καλφπτει ςτο ςφνολο ι κατά ζνα μζροσ τισ ανάγκεσ 
του, μονομερϊσ  το Νοςοκομείο και χωρίσ δικαίωμα για αποηθμίωςθ από μζρουσ του αναδόχου μπορεί να 
διακόψει τθν ιςχφ τθσ Σφμβαςθσ. 

Τα παραρτιματα αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ Διακιρυξθσ και τθσ οικείασ Σφμβαςθσ. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 22171 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.  

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ 
ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που 
διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν 
καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να 
καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και 

                                                           
70

 Άρκρο 217 του ν. 4412/2016 
71

 Ρρβλ και παρ. 5 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 
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παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ 
παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν 
οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό 
πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, θ οποία 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν 
θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ 
παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται 
οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων72.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ73  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων με 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν 
με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν 
απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που 
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο 
δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 
τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία 
που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμισ  ςτθν οικεία ςφμβαςθ . 

                                                           
72

 Για τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ -φφλαξθσ πρβλ άρκρο 68 παρ. 5 εδ. βϋ του ν. 3863/2010 
73

 Άρκρο 220 του ν. 4412/2016 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

    Οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ αποτελοφν τα ελάχιςτα αναγκαία χαρακτθριςτικά τθσ 
υπθρεςίασ που απαιτοφνται, προκειμζνου αυτι να προςδιοριςκεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται 
ςτισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, είναι δε απαράβατοι και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτοφσ ςυνεπάγεται 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

    Σε οριςμζνα ςθμεία ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ακολουκοφν και όπου δεν είναι εφικτι θ πλιρθσ τεχνικι 
περιγραφι των ηθτουμζνων τεχνικϊν προδιαγραφϊν ίςωσ να αναφζρονται ενδεικτικά ςυγκεκριμζνα προϊόντα ι 
εμπορικά ςιματα. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα ηθτοφμενα προϊόντα/υπθρεςίεσ είναι απλϊσ αντίςτοιχα ι ιςοδφναμα 
των ενδεικτικϊσ αναφερομζνων. Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορζσ 
τεκμθριϊνοντασ με τον καλφτερο κατά τθν κρίςθ τουσ τρόπο τθν αντιςτοιχία. 
 
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Άρκρο 1. 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Συμβόλαιο Συντιρθςθσ – Υποςτιριξθσ & Εξαςφάλιςθσ Επιπζδου Ραρεχομζνων Υπθρεςιϊν - Service Level 
Agreement (SLA) 

1.1      Οριςμοί χρθςιμοποιοφμενοι ςτο SLA 

Ωσ Κανονικζσ Ώρεσ Κάλυψθσ (ΚΩΚ) ορίηεται το διάςτθμα μεταξφ 08:00 και 16:00 κάκε 
εργάςιμθσ θμζρασ. 

Ωσ Μζγιςτοσ Χρόνοσ Μθ Λειτουργίασ (ΜΧΜΛ) ανά Μονάδα Υγείασ, ανά Σοβαρότθτα 
Ρροβλιματοσ και ανά μινα, ορίηεται ο ςυνολικόσ χρόνοσ (ακροιςτικά) κατά τον οποίον τα 
Ρλθροφοριακά Συςτιματα του ΟΡΣΥ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Μονάδα Υγείασ βρίςκεται εκτόσ 
λειτουργίασ 

Ωσ Μζςοσ χρόνοσ επιςκευισ (Mean time to repair - MTTR) ορίηεται ο χρόνοσ που απαιτείται 
για τθν επιςκευι ενόσ είδουσ βλάβθσ από τθ ςτιγμι που εντοπίηεται μια ςυγκεκριμζνθ βλάβθ. 
Οι MTTR των ειδϊν που προςφζρει ο ανάδοχοσ είναι αυτοί αναφζρονται ςτθν προςφορά του 
και είναι δεςμευτικά 

Ωσ Μθ Διακεςιμότθτα των Ρροςφερόμενων Υπθρεςιϊν (ΜΔΡΥ) (Downtime) ορίηεται θ μθ 
διακεςιμότθτα πζραν των επιτρεπτϊν μζγιςτων χρόνων αποκατάςταςθσ προβλθμάτων των 
λειτουργιϊν του ΟΡΣΥ ανά μινα 

 

Ωσ Μονάδα Υγείασ ορίηεται θ Κεντρικι Υπθρεςία του Κυρίου του Ζργου, το Νοςοκομείο, το 
Κζντρο Υγείασ και το Ρεριφερειακό Ιατρείο 

Ωσ Σθμείο παράδοςθσ των υπθρεςιϊν κεωροφνται οι εγκαταςτάςεισ των φορζων του Κυρίου 
του Ζργου. 
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Ρίνακασ 1: Οριςμοί χρθςιμοποιοφμενοι ςτο SLA 

 

1.2      Αναλυτικι Ρεριγραφι Υπθρεςιϊν SLA 

1.2.1      Υπθρεςίεσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ 

Με τθν ζναρξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ, παρζχονται οι παρακάτω υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ λειτουργίασ: 

 

Α. Υπθρεςίεσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ 

·         Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε κζματα παραγωγικισ λειτουργίασ 

·         Ραρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του ςυςτιματοσ και μζριμνα για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ ςε ςχζςθ με 
τισ υφιςτάμενεσ δομζσ και διαδικαςίεσ των μονάδων Υγείασ ςτισ οποίεσ λειτουργεί 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί τα ςυςτιματά του ανοιχτά για διαςυνδζςεισ με τρίτεσ εφαρμογζσ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ τεχνογνωςίασ για τθν εφαρμογι τθσ. Επίςθσ, κα καταβλθκεί από τον Ανάδοχο κάκε 
δυνατι προςπάκεια ϊςτε να διευκολφνεται θ πλιρθσ ςυμβατότθτα ςτθν περίπτωςθ νομικϊν εξελίξεων/αλλαγϊν 
ςτον χϊρο τθσ Υγείασ. Ριο ςυγκεκριμζνα ο Ανάδοχοσ κα ενςωματϊνει τισ οποιεςδιποτε νομικζσ εξελίξεισ/αλλαγζσ, 
εφόςον αυτζσ του παραδίδονται ςε θλεκτρονικι μορφι, είναι ςυμβατζσ με τθν υφιςτάμενθ λειτουργικότθτα του 
ΟΡΣΝ και δεν απαιτοφν επιπρόςκετθ ανάπτυξθ (ι παραγωγι μικρισ ζκταςθσ) ςτισ εφαρμογζσ. Σε αυτζσ 
περιλαμβάνονται: 

 Θ γενικι κωδικοποίθςθ των υλικϊν, υπθρεςιϊν και άλλων ομάδων δεδομζνων του δθμοςίου τομζα που 
αναμζνονται (ςυγκεκριμμζνα αιτοφμενα ςενάρια ςτο Ραράρτθμα 4),  

 Θ κωδικοποίθςθ των διαγνϊςεων (ICD)  

 Θ κωδικοποίθςθ των φαρμάκων  

 Ο ενιαίοσ αρικμόσ μθτρϊου αςκενοφσ ςε εκνικι κλίμακα  

 Οι αλλαγζσ ςτο κεςμικό ι / και κανονιςτικό πλαίςιο λειτουργίασ (Ενδεικτικά, αλλαγζσ ΦΡΑ, αλλαγζσ τιμϊν 
παρακλινικϊν εξετάςεων – επιςκζψεων, αλλαγι ποςοςτϊν αποηθμιϊςεων ολοιμερθσ λειτουργίασ) 

 

Β. Τιρθςθ αντιγράφων αςφαλείασ (backup) και υποςτιριξθ λειτουργίασ του/των computer room. 

Ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για το κακοριςμό τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ των 
παραγωγικϊν εφαρμογϊν και δεδομζνων του ΟΡΣΝ. Ο Εργοδότθσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ 
διαδικαςίασ λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ.  

 

Ωσ Τεχνικι Ομάδα Υποςτιριξθσ (ΤΟΥ) ορίηεται θ ομάδα του Αναδόχου που κα αναλάβει τθν 
παροχι των απαραίτθτων υπθρεςιϊν όπωσ προδιαγράφονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

Ωσ Υπθρεςίεσ ορίηονται το ςφνολο των υπθρεςιϊν που κα παρζχει ο ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο 
του παρόντοσ SLA. 

Ωσ Χρόνοσ απάντθςθσ ορίηεται το διάςτθμα από τθν αναγγελία του προβλιματοσ μζχρι τθν 
απόκριςθ του από τθν ΤΟΥ 

Ωσ Χρόνοσ αποκατάςταςθσ ορίηεται ωσ το διάςτθμα από τθν απόκριςθ ςτθν αναγγελία του 
προβλιματοσ μζχρι τθν επαναφορά ςε κανονικι λειτουργία. 
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Γ. Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ  

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να διοργανϊνει αηθμίωσ προγράμματα εκπαίδευςθσ και ενθμζρωςθσ ςτα ςτελζχθ  
που κα υποδειχκοφν από τον οργανιςμό ςτθν αποδοτικι χριςθ τθσ εφαρμογισ. Τα προγράμματα αυτά ζχουν ςαν 
ςτόχο να αποκτιςουν οι χριςτεσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να λαμβάνουν τισ 
αποφάςεισ εκείνεσ που κα εξαςφαλίςουν τθ ςωςτι και ςυνεχι λειτουργία του ςυςτιματοσ τόςο ςε τεχνικό όςο και 
ςε λειτουργικό επίπεδο κακϊσ και για τθ βελτίωςθ των διεργαςιϊν του Νοςοκομείου. Θ εκπαίδευςθ κα γίνεται ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου με διάκεςθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ και κα είναι διάρκειασ μίασ (1) θμζρασ 
(ιτοι 6 ϊρεσ εκπαιδευτι) ανά τρίμθνο. Σε περίπτωςθ που το Νοςοκομείο αποφαςίςει να προβεί ςε πρόςκετθ 
εκπαίδευςθ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθν παρζχει ζναντι του επιςυναπτόμενου καταλόγου υπθρεςιϊν. 
Οι υπθρεςίεσ αυτζσ μποροφν εφόςον ο Εργοδότθσ το επικυμεί να ακροιςτοφν ςε ετιςια βάςθ και να αξιοποιθκοφν 
μαηικά. 

 

1.2.2      Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και Συντιρθςθσ 

1.2.2.1   Διαςφάλιςθ Καλισ Λειτουργίασ Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν (ΟΡΣΝ) 

Θ Διαςφάλιςθ Καλισ Λειτουργίασ Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν περιλαμβάνει: 

 Αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν λειτουργίασ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs)  

 Βελτιϊςεισ, παράδοςθ - εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν.  

 Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των εγχειριδίων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν. 

Οι υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και υποςτιριξθσ καλφπτουν όλα τα προϊόντα Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν που αναφζρονται 
ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

Θ Διαςφάλιςθ Καλισ Λειτουργίασ Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν περιλαμβάνει: 

 Αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν λειτουργίασ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs)  

 Βελτιϊςεισ, παράδοςθ - εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν.  

 Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των εγχειριδίων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν. 

Οι υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και υποςτιριξθσ καλφπτουν όλα τα προϊόντα Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν που αναφζρονται 
ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

 

Βελτιϊςεισ, παράδοςθ - εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν  

Ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει προλθπτικι ςυντιρθςθ ανά τρίμθνο με απομακρυςμζνθ ςφνδεςθ, ι/και επιτόπιασ 
επίςκεψθσ (ανά εξάμθνο) οπότε κα γίνεται ςυνολικόσ ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ και πικανζσ προτάςεισ ενθμζρωςθσ - 
βελτίωςισ του, ϊςτε το ςφςτθμα να είναι ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ. Οι προτάςεισ βελτίωςθσ (εφόςον υπάρχουν 
τζτοιεσ) κα αξιολογοφνται και εφόςον εμπίπτουν ςτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου κα υλοποιοφνται 
άμεςα, διαφορετικά ο Εργοδότθσ είναι υπεφκυνοσ για τθν υλοποίθςθ τουσ. Οι επεμβάςεισ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ 
κα προγραμματίηονται από κοινοφ με τον Κφριο του Ζργου και κα γίνονται εκτόσ ωραρίου εργαςίασ, ϊςτε να 
δθμιουργοφν τθν ελάχιςτθ δυνατι ενόχλθςθ ςτθν κανονικι λειτουργία των υπθρεςιϊν. 

Ο Ανάδοχοσ κα ενθμερϊνει τον Εργοδότθ για κάκε νζα ζκδοςθ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν υποβάλλοντασ τισ 
επίςθμεσ ανακοινϊςεισ του καταςκευαςτι.  

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ τθσ εγκατάςταςθσ των νζων εκδόςεων, ςε πλιρθ και ομαλι λειτουργία. Θ διανομι και 
εγκατάςταςθ των νζων εκδόςεων κα πραγματοποιείται μζςω θλεκτρονικισ διανομισ.  
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ νζεσ εκδόςεισ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ 
κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να αποδεχκεί ι να απορρίψει τα ανωτζρω 
κατά τθ βοφλθςι τθσ. 

Σε περίπτωςθ που θ εγκατάςταςθ νζασ ζκδοςθσ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν ςυνεπάγεται τθν ανάγκθ επεμβάςεων 
ςτο λογιςμικό ςυςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ κα πραγματοποιιςει τισ επεμβάςεισ αυτζσ χωρίσ πρόςκετθ οικονομικι 
επιβάρυνςθ του εργοδότθ, εκτόσ περίπτωςθσ ανάγκθσ για προμικεια και εγκατάςταςθ εκ νζου. Θ εγκατάςταςθ των 
νζων εκδόςεων κα γίνεται κατά τρόπο που να δθμιουργεί τθν ελάχιςτθ δυνατι διαταραχι ςτθν κανονικι 
λειτουργία του Κυρίου του Ζργου. Σε περίπτωςθ που οι παραπάνω εργαςίεσ ςυμφωνθκεί να γίνουν εκτόσ 
κανονικοφ ωραρίου εργαςίασ, ο Εργοδότθσ κα μεριμνιςει για τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ (π.χ. πρόςβαςθ ςτουσ 
χϊρουσ, παρουςία προςωπικοφ, κλπ). Οι νζεσ εκδόςεισ των εφαρμογϊν του ΟΡΣΝ όπωσ αναλφονται ςτθν παροφςα 
ςφμβαςθ περιλαμβάνουν τόςο τισ Εκδόςεισ Συντιρθςθσ, όςο και τισ Νζεσ Κφριεσ Εκδόςεισ, ζςτω και αν αυτζσ 
χαρακτθρίηονται ωσ νζο προϊόν. 

1.2.2.2   Γραμμι Άμεςθσ Βοικειασ (Helpdesk) 

Θ Γραμμι Άμεςθσ Βοικειασ (helpdesk) είναι το υπεφκυνο τμιμα για τθν αναγγελία τθν καταγραφι και τθν επίλυςθ 
των προβλθμάτων και κα είναι προςιτι ςε όλουσ τουσ χριςτεσ του ΟΡΣΝ και κα παρζχει τθλεφωνικι βοικεια ςε 
πρϊτο επίπεδο παρζμβαςθσ  και επί τόπου επίςκεψθ ςε δεφτερο επίπεδο παρζμβαςθσ, εφόςον το πρόβλθμα (bug) 
δε μπορεί να λυκεί τθλεματικά. 

Θ προτεινόμενθ διαδικαςία υποςτιριξθσ του ΟΡΣΥ περιλαμβάνει δφο επίπεδα υποςτιριξθσ: 

Ρρϊτο επίπεδο παρζμβαςθσ: τθλεφωνικι/τθλεματικι βοικεια:  

·         ςχετικά με τθ χριςθ του ΟΡΣΝ. 

·         για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που κα εμφανιςτοφν κατά τθν κανονικι χριςθ του ΟΡΣΝ.  

·         για τθν άμεςθ διάγνωςθ και διόρκωςθ / διαχείριςθ λακϊν του ΟΡΣΥ, ι /και των χρθςτϊν ςτθ χριςθ του 
λογιςμικοφ εφαρμογϊν  

·         για τθν υποςτιριξθ ςτον χειριςμό και λειτουργία των υπολογιςτϊν, κλπ 

 

Θ διαδικαςία υποςτιριξθσ αποτελείται από τισ παρακάτω επτά ςειριακά αλλθλοεξαρτϊμενεσ φάςεισ διαχείριςθσ 
κεμάτων: 

1. Ειςερχόμενθ κλιςθ  

2. Ζλεγχοσ  ειςερχομζνων κλιςεων.  

3. Καταχϊρθςθ κλιςεων.  

4. Κατάταξθ κλιςεων.  

5. Διαδικαςία Επίβλεψθσ/ Επίλυςθσ κζματοσ.  

6. Διαχείριςθ/ Διεκπεραίωςθ. 

 

Ο Ανάδοχοσ δφναται να παρζχει ωσ μζκοδο επανορκωτικισ ςυντιρθςθσ τθν επίλυςθ προβλθμάτων μζςω modem 
(εξ’ αποςτάςεωσ επίλυςθ προβλθμάτων).  

Ο Ανάδοχοσ δεν υποχρεοφται να παρεμβαίνει εφόςον το οποιοδιποτε ηιτθμα δεν αποτελεί ςφάλμα λογιςμικοφ 
εφαρμογϊν (bug) και μπορεί να δρομολογθκεί είτε απ’ευκείασ από τουσ χριςτεσ είτε από το ΤΡΟ των φορζων, 
αλλά να τουσ κακοδθγεί και να τουσ ςυμβουλεφει. 
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* Σε κάκε περίπτωςθ οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ που κα παραςχεκοφν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ δεν υποκακιςτοφν τισ 
κακθμερινζσ εργαςίεσ και λειτουργίεσ των ςτελεχϊν των φορζων, κακϊσ και τθν ευκφνθ αυτϊν για τθν εφρυκμθ 
λειτουργία του Νοςοκομείου. Επιπρόςκετα, δεν περιλαμβάνονται οι εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ που αφοροφν: 

- Ραραγωγι (εκτόσ των ςφαλμάτων των Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων) 

- Λογιςτικι/Μθχανογραφικι Υποςτιριξθ, εφόςον δεν αποτελεί ςφάλμα τθσ εφαρμογισ. 

- Εκπαίδευςθ πζραν των ςυμφωνθμζνων ςτθν παροφςα 

- Επιτόπια υποςτιριξθ όταν απαιτείται και δεν καλφπτεται από τθν παροφςα 

- Υποςτιριξθ βάςθσ δεδομζνων 

- Υποςτιριξθ εξοπλιςμοφ & λογιςμικοφ ςυςτιματοσ 

- Υποςτιριξθ αςφάλειασ 

 

Δεφτερο επίπεδο παρζμβαςθσ: επιτόπου βοικεια 

Πταν τα αναφερόμενα ηθτιματα τεκμθριϊνονται ωσ προβλιματα του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs) και δεν 
μποροφν να επιλυκοφν απευκείασ και κατά μόνιμο τρόπο από το πρϊτο επίπεδο παρζμβαςθσ, κα προωκοφνται ςε 
εξειδικευμζνο προςωπικό του Αναδόχου οι οποίοι κα δίνουν τθν απαιτοφμενθ λφςθ επιτόπου.  

Οι διαδικαςίεσ επίλυςθσ των προβλθμάτων που προτείνει ο Ανάδοχοσ κα διαςφαλίηουν τθν αςφάλεια και τθν 
ακεραιότθτα των δεδομζνων του ςυςτιματοσ.  

Το Help Desk κα υποςτθρίηει τουσ χριςτεσ, με τθ χριςθ του κατάλλθλου Εξοπλιςμοφ, Λογιςμικοφ και λοιπισ 
υποδομισ και ο κφριοσ του ζργου κα διαςφαλίηει ανεμπόδιςτθ πρόςβαςθ (απομακρυςμζνθ & επιτόπια) και διαρκι 
ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ του Αναδόχου.  

 

1.2.2.3   Ομάδα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 

Πλεσ οι παραπάνω Υπθρεςίεσ παρζχονται από τθν Τεχνικι Ομάδα Υποςτιριξθσ (ΤΟΥ) του Αναδόχου.  

Θ Τεχνικι Ομάδα Υποςτιριξθσ (ΤΟΥ) του Αναδόχου απαρτίηεται από πλιρωσ καταρτιςμζνα άτομα ςτθ λειτουργία 
του ΟΡΣΝ, τα οποία κα παρζχουν υφθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ για τθν καλυψθ τθσ παροφςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει απεριόριςτο αρικμό υπθρεςιϊν για τθν κάλυψθ των όρων τθσ παροφςασ και οι οποίεσ κα 
καταγράφονται απολογιςτικά ςτισ μθνιαίεσ αναφορζσ που υποχρεοφται να υποβάλει. 

 

1.2.2.4   Μζκοδοι επικοινωνίασ με τθν ΤΟΥ 

Θ αίτθςθ για χριςθ των Υπθρεςιϊν γίνεται με τθλζφωνο, fax ι θλεκτρονικό ταχυδρομείο προσ το HlepDesk του 
Αναδόχου, και θ χρονικι ςτιγμι τθσ αίτθςθσ κα καταγράφεται. 

Σχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων, ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίηει το ςφνολο των Μονάδων του Κυρίου του 
Ζργου όπου χρθςιμοποιείται παραγωγικά το ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα υγείασ και ειδικότερα μζςω 
Γραμμισ Άμεςθσ Βοικειασ (helpdesk). 

Θ Γραμμι Άμεςθσ Βοικειασ (helpdesk) κα είναι προςιτι ςε όλουσ τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ, μζςω τθλεφωνικισ 
ςφνδεςθσ, fax και email που κα ζχει γνωςτοποιθκεί ςτον Κφριο του Ζργου από τον Ανάδοχο. 

Μζςω του Helpdesk κα διοχετεφονται και κα δρομολογοφνται τα αιτιματα (για εξ’ αποςτάςεωσ ι επί τόπου 
επίλυςθ προβλθμάτων) ςτθν ΤΟΥ 
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Το προςωπικό τθσ ΤΟΥ κα είναι προςβάςιμο μόνο κατά τισ Κανονικζσ Ϊρεσ Κάλυψθσ (ΚΩΚ) και μόνο μζςα από το 
HelpDesk του Αναδόχου.  

 

1.2.3      Διαδικαςία χαρακτθριςμοφ των προβλθμάτων 

Ο Ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τον Κφριο του Ζργου ορίηει τουλάχιςτον τζςςερισ προτεραιότθτεσ προβλθμάτων 
ανάλογα με τθ ςοβαρότθτά τουσ όπωσ φαίνεται παρακάτω: 

 

Επίπεδα Σοβαρότθτασ Ρροβλιματοσ: 

Επείγον: Απαιτείται άμεςθ επζμβαςθ. Αφορά προβλιματα που παρουςιάηονται και δεν επιτρζπουν τθν 
λειτουργία μζρουσ ι/και του ςυνόλου των προςφερομζνων ιατρικϊν, κυρίωσ, υπθρεςιϊν ι/και δεν 
επιτρζπουν τθν ειςαγωγι και διακίνθςθ των αςκενϊν ςτο ςφνολο των υπθρεςιϊν υγείασ και κα κακοριςτοφν 
από τον Κφριο του Ζργου ςε ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο. 

Υψθλι: Απαιτείται ταχεία επζμβαςθ. Αφορά προβλιματα που παρουςιάηονται ςε κρίςιμεσ υπθρεςίεσ 
λειτουργίασ των ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ, χρονικά ευαίςκθτεσ που κα κακοριςτοφν από τον Κφριο του 
Ζργου ςε ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο.  

Μζτρια: Απαιτείται επζμβαςθ. Αφορά προβλιματα που παρουςιάηονται ςε μθ κρίςιμεσ υπθρεςίεσ 
λειτουργίασ των ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ, όχι χρονικά ευαίςκθτεσ που κα κακοριςτοφν από τον Κφριο του 
Ζργου ςε ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο.  

Χαμθλι: Δίχωσ ςθμαντικό αντίκτυπο. Αφορά προβλιματα που παρουςιάηονται ςε μεμονωμζνεσ υπθρεςίεσ 
λειτουργίασ των ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ, δίχωσ αντίκτυπο ςτθν ομαλι και αδιάλειπτθ λειτουργία τθσ 
εκάςτοτε μονάδασ υγείασ.  

 

Ο Εργοδότθσ, ςε ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο, δφναται να επανακατατάςςει ανά δίμθνο μζχρι 10% (τάξθ μεγζκουσ) 
ςτισ παραπάνω κατθγορίεσ το ςφνολο των εγκατεςτθμζνων ςυςτθμάτων / εφαρμογϊν.  

Ακολουκεί ο Ρίνακασ 2β με τθν προτεινόμενθ «Κατθγοριοποίθςθ Σοβαρότθτασ Ρροβλιματοσ ανά Λειτουργία»). 

 

Ο τελικόσ πίνακασ που κα παραδϊςει ο Ανάδοχοσ ςτο οριςτικοποιθμζνο Συμβόλαιο κα πρζπει να είναι κατά ζνα 
επίπεδο λεπτομζρειασ αναλυτικότεροσ από τον ανωτζρω και δεν κα διαφζρει περιςςότερο από 20% (τάξθ 
μεγζκουσ) από τον ακολοφκωσ προτεινόμενο 

 

Λειτουργία Σοβαρότθτα 
Ρροβλιματοσ 

1.  Ρροβλιματα ςυςτθμάτων διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων Επείγον 

 1.1 Ρροβλιματα λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ Επείγον 

 1.2 Ρροβλιματα Βάςθσ Δεδομζνων ΡεΣΥ Επείγον 

 1.3 Ρροβλιματα Βάςθσ Δεδομζνων Νοςοκομείου Επείγον 

 1.4 Ρροβλιματα Βάςθσ Δεδομζνων Κ.Υ Υψθλι 

2.  Διαςφνδεςθ μζςω HL7 με κλινικά – ιατρικά ςυςτιματα Επείγον 
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Λειτουργία Σοβαρότθτα 
Ρροβλιματοσ 

 2.1 Ρρόβλθμα επικοινωνίασ (αποςτολισ - λιψθσ μθνυμάτων) Επείγον 

3. Λειτουργίεσ Ιατρικοφ Υποςυςτιματοσ (Νοςθλευτικι Υπθρεςία, Ιατρικά 
Ρρωτόκολλα, Ιατρικά Ρορίςματα, Διαγνϊςεισ και Ιατρικό Ιςτορικό) 

Επείγον 

 3.1   Νοςθλευτικόσ Φάκελοσ, νοςθλευτικζσ πράξεισ 

 3.2   Φάρμακα,  

 3.3   Υποςυςτιματα ιατρικοφ φακζλου 

 3.4   Θεραπεία, ιςτορικό, λιψθ πλθροφόρθςθσ. 

Επείγον 

Επείγον 

Επείγον 

Επείγον 

4. Διαςφνδεςθ του ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ (αναλυτζσ) με το 
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Εργαςτθρίων ςτα εργαςτθριακά τμιματα 

Επείγον 

 4.1 Ρρόβλθμα ςτο λογιςμικό επικοινωνίασ των εργαςτθρίων 

       με τουσ αναλυτζσ και ςτθν αποςτολι και λιψθ δειγμάτων 
Επείγον 

5.  Κρίςιμεσ Λειτουργίεσ Υποςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςκενϊν ςε ςχζςθ με 
το Ιατρικό Υποςφςτθμα (Επείγοντα Ρεριςτατικά, Ιατρικζσ Ρράξεισ, 
Εξωτερικά Ιατρεία) 

Επείγον 

 5.1 Κρίςιμεσ λειτουργίεσ αρχείου εξωτερικϊν αςκενϊν 

 5.2 Κρίςιμεσ λειτουργίεσ ιατρικοφ αρχείου  

 5.3 Επείγοντα και τακτικά περιςτατικά 

 5.4 Ιατρικζσ πράξεισ, αρχείο 

Επείγον 

Επείγον 

Επείγον 

Επείγον 

6.  Ηθτιματα Αςφάλειασ Δεδομζνων Επείγον 

 6.1 Ρροβλιματα ςτθν λιψθ back θμζρασ Επείγον 

7.  Λειτουργίεσ Διαδικαςιϊν Ανάλυςθσ Ιατρικϊν εξετάςεων Επείγον 

 7.1 Ραραγγελία, αποςτολι ιατρικϊν εξετάςεων Επείγον 

8. Κρίςιμεσ Λειτουργίεσ Υποςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςκενϊν/ Διοικθτικο-
Οικονομικοφ Υποςυςτιματοσ (Γραφείο Κίνθςθσ, Λογιςτιριο Αςκενϊν, 
αντεβοφ και Διαχείριςθ Φαρμακείου) 

Υψθλι 

 8.1 Κρίςιμεσ λειτουργίεσ λίςτασ ειςαγωγϊν 

 8.2 Κρίςιμεσ λειτουργίεσ λίςτασ προτεραιότθτασ 

 8.3 Κρίςιμεσ λειτουργίεσ ςφνδεςθσ των υποςυςτθμάτων   
  Διαχείριςθσ Αςκενϊν 

 8.4 Διαχείριςθ φαρμακείου και επικοινωνία με λοιπά τμιματα 

Υψθλι 

Υψθλι 

Υψθλι 

 Υψθλι 

9.  Διαςφνδεςθ μζςω HL7 με διαχειριςτικά ςυςτιματα Υψθλι 

 10.1 Ρρόβλθμα ςτθν ςφνδεςθ με διοικθτικο-οικονομικό ςφςτθμα 

 10.2 Ρρόβλθμα ςτθν ςφνδεςθ με ςφςτθμα διαχείριςθσ αςκενϊν 

Υψθλι 

Υψθλι 

10. Κρίςιμεσ Λειτουργίεσ Διοικθτικο – Οικονομικοφ Υποςυςτιματοσ (Γενικι Υψθλι 
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Λειτουργία Σοβαρότθτα 
Ρροβλιματοσ 

Λογιςτικι) 

 10.1 Κρίςιμεσ λειτουργίεσ Δθμόςιου Λογιςτικοφ 

 10.2 Κρίςιμεσ λειτουργίεσ  

Υψθλι 

Υψθλι 

11. Λειτουργία Υποςυςτιματοσ Διαςυνδεςιμότθτασ – Θλεκτρονικισ 
Ανταλλαγισ Δεδομζνων (HL7, κλπ) 

Υψθλι 

 11.1 Ρρόβλθμα επικοινωνίασ – ανταλλαγισ δεδομζνων με λοιπά 
 ςυςτιματα 

Υψθλι 

12. Δικτυακι Επικοινωνία παρεχόμενθ από τον Ανάδοχο Υψθλι 

 12.1 Νοςοκομεία 

 12.2 Κζντρα Υγείασ 

 12.3 Ρεριφερειακά Ιατρεία  

Υψθλι 

Υψθλι 

Μζτρια 

13. Ηθτιματα Κακθμερινϊν εκτυπϊςεων Υψθλι 

 13.1 Εκτυπϊςεισ προσ Αςφαλιςτικά Ταμεία 

 13.2 Εκτυπϊςεισ καταςτάςεων γραμματίων είςπραξθσ 

 13.3 Εκτυπϊςεισ καταςτάςεων χρθματικϊν ενταλμάτων 

 13.4 Εκτυπϊςεισ καταςτάςεων επιταγϊν εξοφλθμζνων  

          χρθματικϊν ενταλμάτων 

Υψθλι 

Υψθλι 

Υψθλι 

Υψθλι 

14.  Ζκδοςθ αναφορϊν και ςτατιςτικϊν (μθνιαία – τριμθνιαία, κλπ) Μζτρια 

 14.1  Ζκδοςθ μθνιαίων αναφορϊν και ςτατιςτικϊν Μζτρια 

 14.2 Ζκδοςθ τριμθνιαίων αναφορϊν και ςτατιςτικϊν  Μζτρια 

 14.3 Ζκδοςθ λοιπϊν αναφορϊν και ςτατιςτικϊν  Μζτρια 

15.Μθ Κρίςιμεσ Λειτουργίεσ ΥποςυςτιματοσΔιαχείριςθσ Αςκενϊν 
(Διαιτολογικό) 

Μζτρια 

 15.1 Ρρόβλθμα ςε ςυνεργαςία με τθν Αποκικθ τροφίμων 

 15.2 Ρρόβλθμα ςτον προγραμματιςμόσ βαςικϊν κατθγοριϊν 
διαιτϊν 

Μζτρια 

Μζτρια 

16. Μθ Κρίςιμεσ Λειτουργίεσ Διοικθτικο – Οικονομικοφ Υποςυςτιματοσ– 
Επίπεδο 1 (Αναλυτικι Λογιςτικι, Ειςπρακτζοι και Ρλθρωτζοι Λογαριαςμοί, 
Διαχείριςθσ Ρροςωπικοφ – Μιςκοδοςία, Διαχείριςθ Αποκθκϊν), - 
Υποςφςτθμα BusinessIntelligence 

Μζτρια 

 16.1 Ρρόβλθμα ςτθν εκτυπϊςεισ πιςτοποιθτικοφ υπθρεςιακϊν  
 μεταβολϊν 

 16.2 Ρρόβλθμα ςτθν ζκδοςθ αναδρομικϊν διαφορϊν από αμοιβζσ 
και  εφθμερίεσ 

Μζτρια 

Μζτρια 

Μζτρια 
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Λειτουργία Σοβαρότθτα 
Ρροβλιματοσ 

 16.3 Ρρόβλθμα ςτα local files του Business Intelligence 

17. Λειτουργία Διαδικτυακισ Ρφλθσ Ρε.Σ.Υ.Ρ Μζτρια 

 17.1 Εξυπθρζτθςθ Ιατρικϊν επιςκζψεων με ραντεβοφ  Μζτρια 

 17.2 Ενθμζρωςθ των πολιτϊν Μζτρια 

18. Υπθρεςίεσ Δθμιουργίασ Αντιγράφων Συντιρθςθσ Δικτφου και 
Εγκατάςταςθσ και Αναβάκμιςθσ Λειτουργικϊν Συςτθμάτων και 
Εφαρμογϊν 

Μζτρια 

 18.1  Υπθρεςίεσ Δθμιουργίασ Αντιγράφων Συντιρθςθσ Δικτφου  Μζτρια 

 18.2 Υπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ και Αναβάκμιςθσ Λειτουργικϊν 
Συςτθμάτων και Εφαρμογϊν 

Μζτρια 

19. Διαςφνδεςθ δευτερεφοντοσ ιατρικοφ μθχανιματοσ Μζτρια 

 19.1 Ρρόβλθμα επικοινωνίασ με λογιςμικό ιατρικοφ μθχανιματοσ 
και  ανταλλαγισ μθνυμάτων με το κεντρικό ςφςτθμα 

Μζτρια 

20. Μθ Κρίςιμεσ Λειτουργίεσ Διοικθτικο - Οικονομικοφ Υποςυςτιματοσ- 
Επίπεδο 2 (Διαχείριςθσ Ραγίων, Ρρωτοκόλλου, Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθ 
Διακεςίμων) 

Χαμθλι 

 20.1    Ρρόβλθμα ςτισ online αιτιςεισ από τα λοιπά ςυςτιματα 

 20.2 Ρρόβλθμα ςτθν πρόβλεψθ ελλείψεων από το ςφςτθμα 
 Ρρομθκειϊν 

 20.3 Ρρόβλθμα ςτθν δθμιουργία ενεργϊν ςυνδζςεων μεταξφ 
εγγράφων ςτο πρωτόκολλο 

Χαμθλι 

Χαμθλι 

Χαμθλι 

21. Λοιπά κζματα τμιματοσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ Χαμθλι 

 21.1 Ρρόβλθμα ςτθν αποκικθ ΤΒΙΤ 

 21.2 Ρρόβλθμα ςτθν διαχείριςθ ςτοιχείων εκπαίδευςθσ 

Χαμθλι 

Χαμθλι 

 

Ρίνακασ 2β: Κατθγοριοποίθςθ Σοβαρότθτασ Φπαρξθσ Ρροβλιματοσ ανά Λειτουργία 

 

1.2.4      Χρόνοι Αποκατάςταςθσ 

Στον Ρίνακα 4 ορίηεται, για κάκε κατθγορία ςοβαρότθτασ προβλιματοσ, ο μζγιςτοσ χρόνοσ αποκατάςταςθσ για 
ανάλθψθ ευκφνθσ επίλυςθσ και επίλυςθσ, κλιμακωτά για το ςφνολο των προβλθμάτων: 

 

 

Κατθγορία 
Σοβαρότθτασ 
Ρροβλιματοσ 

Χρόνοσ Αποκατάςταςθσ από τθ ςτιγμι 
τθσ απάντθςθσ ςε 60λεπτα, ανά 
πρόβλθμα (για Κ.Ω.Κ) 
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Χαμθλι (R1) 96 

Μζτρια (R2) 48 

Υψθλι (R3) 14 

Επείγον (R4) 7 

Ρίνακασ 3: Μζγιςτοι Χρόνοι Αποκατάςταςθσ Ρροβλιματοσ 

Ωσ προσ το χρόνο απάντθςθσ,  

1)    το 90 % των τθλεφωνικϊν κλιςεων, fax, email κα απαντϊνται το αργότερο  

ςε μία ϊρα εντόσ Κ.Ω.Κ.,  

2)    ενϊ το 100% όλων των κλιςεων κα απαντϊνται το αργότερο ςε τρεισ (3) ϊρεσ από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ 
πρϊτθσ όχλθςθσ (τθλεφωνικι κλιςθ, fax, email).  

Μετά τθν πάροδο των παραπάνω χρόνων απάντθςθσ, οι επιπλζον χρόνοι προςμετρϊνται ςτουσ χρόνουσ 
αποκατάςταςθσ.  

 

1.2.5      Ρρόςκετεσ Υπθρεςίεσ ςτο πλαίςιο του SLA 

Στο πλαίςιο του παρόντοσ SLA καλφπτονται και οι παρακάτω πρόςκετεσ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ αφοροφν τθ χριςθ και 
τθν υποςτιριξθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. Ενδεικτικά αναφζρονται οι παρακάτω: 

·         Συμβουλευτικι υποςτιριξθ ςτισ Διοικιςεισ και ςτα ΤΡΟ για τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του ΟΡΣΝ από τουσ 
φορείσ και τα τμιματα αυτϊν 

1.3      Επίπεδα Υποςτιριξθσ και Δείκτεσ Μζτρθςθσ για τθ Λειτουργία του Συνόλου του Συςτιματοσ 

1.3.1      Δείκτεσ Μζτρθςθσ 

Οι μετριςεισ ποιότθτασ, ς’ αυτιν τθν κατθγορία, κα λαμβάνονται από τον κφριο του Ζργου ςυλλζγοντασ ςτοιχεία 
από τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ και των εφαρμογϊν χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ κακυςτζρθςθ που μπορεί να 
οφείλεται ςτο δίκτυο ΣΥΗΕΥΞΙΣ και αφορά άλλο SLA τρίτου φορζα. Ριο ςυγκεκριμζνα: 

 

Α) Θ μθνιαία μθ διακεςιμότθτα πζραν των επιτρεπτϊν μζγιςτων χρόνων αποκατάςταςθσ προβλθμάτων των 
προςφερομζνων υπθρεςιϊν (ΜΔΡΥ) για το ςφνολο του ζργου (τθν Κεντρικι Υπθρεςία και όλεσ τισ λοιπζσ Μονάδεσ 
Υγείασ) ορίηεται ςφμφωνα με τα κάτωκι: 

 

 

Εβδομιντα δφο 60λεπτα (ακροιςτικά) μθ διακεςιμότθτασ πζραν των 
επιτρεπτϊν μζγιςτων χρόνων αποκατάςταςθσ προβλθμάτων των λειτουργιϊν 
του ΟΡΣΥ για τα Χαμθλισ Σοβαρότθτασ Ρροβλιματα που παρουςιάςτθκαν 
ςτο ςφνολο των Μονάδων Υγείασ ανά μινα   

 

ΜΔΡΥ = 

Τριάντα ζξι 60λεπτα (ακροιςτικά) μθ διακεςιμότθτασ πζραν των επιτρεπτϊν 
μζγιςτων χρόνων αποκατάςταςθσ προβλθμάτων των λειτουργιϊν του ΟΡΣΥ 
για τα Μζτριασ Σοβαρότθτασ Ρροβλιματα που παρουςιάςτθκαν ςτο ςφνολο 
των Μονάδων Υγείασ ανά μινα  

 Είκοςι ζνα 60λεπτα (ακροιςτικά) μθ διακεςιμότθτασ πζραν των επιτρεπτϊν 
μζγιςτων χρόνων αποκατάςταςθσ προβλθμάτων των λειτουργιϊν του ΟΡΣΥ 
για τα Υψθλισ Σοβαρότθτασ Ρροβλιματα που παρουςιάςτθκαν ςτο ςφνολο 
των Μονάδων Υγείασ ανά μινα  
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 Επτά 60λεπτα (ακροιςτικά) μθ διακεςιμότθτασ πζραν των επιτρεπτϊν 
μζγιςτων χρόνων αποκατάςταςθσ προβλθμάτων των λειτουργιϊν του ΟΡΣΥ 
για τα Επείγουςασ Σοβαρότθτασ Ρροβλιματα που παρουςιάςτθκαν ςτο 
ςφνολο των Μονάδων Υγείασ ανά μινα  

Ρίνακασ 4: Μθνιαία Μθ Διακεςιμότθτα 

 

Β) Επιπρόςκετα, ανεξαρτιτωσ των χρόνων επίλυςθσ των προβλθμάτων, για κάκε Μονάδα Υγείασ ορίηεται ο 
Μζγιςτοσ Χρόνοσ Μθ Λειτουργίασ (ΜΧΜΛ) ανά μινα, ωσ εξισ: 

 

Κατθγορία 
Ρροβλιματοσ 

Μζγιςτοσ Χρόνοσ Μθ Λειτουργίασ (ΜΧΜΛ) 

Επείγον 15 ϊρεσ ακροιςτικά για όλα τα προβλιματα που παρουςιάςτθκαν 
ανά μινα 

Υψθλι 25 ϊρεσ ακροιςτικά για όλα τα προβλιματα που παρουςιάςτθκαν 
ανά μινα 

Μζτρια 40 ϊρεσ ακροιςτικά για όλα τα προβλιματα που παρουςιάςτθκαν 
ανά μινα 

Χαμθλι 70 ϊρεσ ακροιςτικά για όλα τα προβλιματα που παρουςιάςτθκαν 
ανά μινα 

Ρίνακασ 5: Μζγιςτοι Χρόνοι Μθ Λειτουργίασ 

 

1.3.2      Εξαιρζςεισ ςτουσ χρόνουσ διακεςιμότθτασ 

Στο χρόνο εκτόσ λειτουργίασ (downtime) δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι προβλεπόμενεσ διακοπζσ λειτουργίασ (π.χ. θ 
κζςθ εκτόσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ μετά τθν λιξθ του ωραρίου λειτουργίασ), οι διακοπζσ λόγω προλθπτικισ 
ςυντιρθςθσ, οφτε οι απαιτοφμενεσ διακοπζσ για αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ που δεν είναι 
αναγκαία για τθν επίλυςθ λειτουργικοφ προβλιματοσ. Επίςθσ οι εξαιρζςεισ για τθν προςυμφωνθμζνθ 
διακεςιμότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςυμπεριλαμβάνουν τα κάτωκι: 

 προκακοριςμζνθ ςυντιρθςθ για τθν οποία ο Εργοδότθσ ειδοποιείται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 
διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ,  

 ςταμάτθμα ι βλάβθ που προκλικθκε από μθ εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ των εξυπθρετθτϊν από το 
προςωπικό του Κυρίου του Ζργου.  

 Ρρόβλθμα που δεν οφείλεται τεκμθριωμζνα ςε ςφάλμα λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bug) 

Αντικζτωσ λαμβάνονται υπ’ όψιν οι διακοπζσ λειτουργίασ λόγω επιςκευαςτικισ ςυντιρθςθσ. 

 

1.4      Αναβάκμιςθ Συςτιματοσ, Συντιρθςθ Συςτιματοσ, Διαχείριςθ Απροόπτων, Εφεδρικά Συςτιματα, 
Ανάκτθςθ Δεδομζνων από Καταςτροφι. 

1.4.1      Αναβάκμιςθ και Συντιρθςθ Συςτιματοσ 

Ο Ανάδοχοσ κα διενεργεί εργαςίεσ αναβάκμιςθσ και ςυντιρθςθσ του λειτουργικοφ εφαρμογϊν (ΟΡΣΝ) ςφμφωνα 
με τα κάτωκι:  
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Ρίνακασ 6: Διενζργεια Εργαςιϊν Αναβάκμιςθσ και Συντιρθςθσ Λογιςμικοφ 

 

Ραρατθριςεισ: 

1. Σε περίπτωςθ που θ μονάδα υγείασ εφθμερεφει/ διανυκτερεφει τότε οι παραπάνω εργαςίεσ δε κα 
διενεργοφνται παρά μόνο εάν δεν διαταράςςεται θ κακθμερινι λειτουργία.  

2. Ο Ανάδοχοσ κα ενθμερϊνει τουσ χριςτεσ για οποιεςδιποτε αλλαγζσ, εκτόσ των ςυνικων εργαςιϊν, μζςω 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου το αργότερο πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν πραγματοποίθςθ των 
εργαςιϊν. Ειδικότερα ςε περίπτωςθ αναβάκμιςθσ τότε κα πρζπει να ενθμερϊνει τουσ χριςτεσ το αργότερο 
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν.  

3. Αναβάκμιςθ του ΟΡΣΝ κα γίνεται ςφμφωνα με τθν προαναφερκείςα διαδικαςία προκειμζνου να 
εναρμονιςτεί με νζεσ τεχνολογίεσ ι απαιτιςεισ των εφαρμογϊν. Θ αναβάκμιςθ δεν μπορεί να γίνεται 
περιςςότερο από δφο (2) φορζσ ανά ζτοσ και ανά εφαρμογι, μετά τθν ζναρξθ του παρόντοσ. 

 

1.5      Διαδικαςία Ραρακολοφκθςθσ, Αναφορζσ Συςτιματοσ, Εντοπιςμόσ και Ζλεγχοσ 

1.5.1      Ρροβλεπόμενεσ Αναφορζσ 

Σε ότι αφορά τισ προβλεπόμενεσ αναφορζσ του Συμβολαίου, ο Ανάδοχοσ: 

Θα εκδίδει μθνιαία Αναφορά, βάςει Άρκρου 6, ςτθν οποία κα αποτυπϊνεται θ κατάςταςθ των φορζων και θ 
καταγραφι των αιτθμάτων τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα ο Ανάδοχοσ κα παρζχει μθνιαίεσ αναφορζσ ςχετικά με: 

 τον αρικμό των κλιςεων ι αιτθμάτων που εξυπθρετικθκαν  

 τθν πορεία εξζλιξθσ των αιτθμάτων, κακϊσ και τθν κατθγοριοποίθςθ τουσ  

 τισ επιτόπιεσ επιςκζψεισ, εφόςον υπάρχουν  

 τισ αναβακμίςεισ ανά υποςφςτθμα, εφόςον υπάρχουν 

 

1.6      ιτρεσ SLA 

Ακολουκεί ο κακοριςμόσ των ρθτρϊν που κα καταβάλει ο Ανάδοχοσ ςτισ περιπτϊςεισ που θ απόδοςθ των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν υςτερεί του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ που ζχει προκακοριςτεί ςτον Ρίνακα 4. Οι ριτρεσ 
περιζχουν μθνιαίο ποςοςτό μείωςθσ των αποδοχϊν του Αναδόχου ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι διάρκεια μθ 
διακεςιμότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τα παρακάτω:  

 

Κωδικοποίθςθ Κατθγορίασ Σοβαρότθτασ Ρροβλιματοσ 

Κωδικόσ Κατθγορία 

Είδοσ Εργαςίασ 
Ημζρα Διενζργειασ 
Εργαςιϊν 

Ώρεσ Διενζργειασ 
Εργαςιϊν 

Αναβάκμιςθ/ Συντιρθςθ Σάββατο - Κυριακι 00:00 – 23:59:59 

Αναβάκμιςθ/ Συντιρθςθ Δευτζρα – Ραραςκευι 15:00 – 23:00 
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R1 Χαμθλι  

R2 Μζτρια 

R3 Υψθλι 

R4 Επείγον 

 

Κωδικοποίθςθ Διάρκειασ Μθ Διακεςιμότθτασ 

Κωδικόσ Διάρκεια Μθ Διακεςιμότθτασ 

W 60 λεπτά Κακυςτζρθςθσ (επιπλζον επιτρεπτϊν Χρόνων 
Αποκατάςταςθσ Ρίνακα 4) και ανά πρόβλθμα 

P1 ζνα 60λεπτο Συνολικι Κακυςτζρθςθ ανά μινα  

P2 δφο 60λεπτα Συνολικι Κακυςτζρθςθ ανά μινα 

P3 τρία 60λεπτα Συνολικι Κακυςτζρθςθ ανά μινα 

P4 τζςςερα 60λεπτα Συνολικι Κακυςτζρθςθ ανά μινα 

P5 πζντε 60λεπτα Συνολικι Κακυςτζρθςθ ανά μινα 

P6 ζξι 60λεπτα και πάνω Συνολικι Κακυςτζρθςθ ανά μινα 

 

 

Σοβαρότθτα 
Ρροβλιματοσ 

Για W Για P1 Για P2 Για P3 Για P4 Για P5 Από P6 

Χαμθλι (R1) 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Μζτρια (R2) 0,25 1 2 3 4 5 6 

Υψθλι (R3) 0,25 1,5 3 4,5 6 7,5 9 

Επείγον (R4) 0,25 2 4 6 8 10 12 

Ρίνακασ 10: Ροςοςτά (%) Μείωςθσ του μθνιαίου τιμιματοσ αποπλθρωμισ του SLA, βάςει τθσ Ανά Ρρόβλθμα και 
τθσ Συνολικισ Διάρκειασ Μθ Διακεςιμότθτασ πζραν των επιτρεπτϊν μζγιςτων χρόνων αποκατάςταςθσ 
προβλθμάτων των Λειτουργιϊν του ΟΡΣΥ (κατά ΚΩΚ) 

 

Θ ςυνολικι ριτρα Z ανά μινα υπολογίηεται ωσ εξισ:  

όπου 

Για κάκε κατθγορία ςοβαρότθτασ προβλιματοσ ορίηονται: 

Δ: Συνολικι Κακυςτζρθςθ ςε 60λεπτα (επιπλζον των επιτρεπτϊν χρόνων 
αποκατάςταςθσ) 

ΒΝ: Κακυςτζρθςθ ςε 60λεπτα (επιπλζον των επιτρεπτϊν χρόνων 
αποκατάςταςθσ) για το Ρρόβλθμα Ν 

Μ: Συνολικόσ αρικμόσ Ρροβλθμάτων που εμφανίςτθκαν 

PΔ: Ροςοςτό Μείωςθσ τιμιματοσ ανάλογα με το Δ (π.χ. εάν το Δ είναι τρία 
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60λεπτα, ανατρζχουμε ςτθ ςτιλθ 3. Για Δ>6, ανατρζχουμε ςτθ ςτιλθ 6) 

Σθμειϊνεται ότι:  

o Ωσ ολόκλθρο 60λεπτο ανά πρόβλθμα κεωρείται το αμζςωσ μεγαλφτερο ςυμπλθρωμζνο 60λεπτο (π.χ. 61 
λεπτά κεωροφνται ωσ δφο 60λεπτα, 121 λεπτά είναι τρία 60λεπτα, κ.ο.κ)  

o Τα ςυμπλθρωμζνα 60λεπτα κεωροφνται ςε κάκε περίπτωςθ ανά πρόβλθμα  

o Για τον υπολογιςμό του PΔ, λογίηονται τα ςυμπλθρωμζνα 60λεπτα ανά πρόβλθμα 

Θ μζγιςτθ ςυνολικι ριτρα ανά μινα δεν μπορεί να ξεπερνά το 20% του μθνιαίου τιμιματοσ αποπλθρωμισ του SLA. 

 

1.7      Λοιποί Προι και Υποχρεϊςεισ Αναδόχου ςτο Ρλαίςιο του SLA 

o Ο Ανάδοχοσ παρζχει τθν τεχνικι του άποψθ και ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων που 
αφοροφν αναβάκμιςθ ι τροποποίθςθ των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων, εφαρμογϊν και του εξοπλιςμοφ.  

o Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςαρμόςει τα επίπεδα εξυπθρζτθςθσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν ςτισ 
προδιαγραφζσ διαςυνδεςιμότθτασ που προκακορίηονται από τον Εργοδότθ. Αντίςτοιχα επίπεδα 
εξυπθρζτθςθσ ιςχφουν και για τα Ρεριφερειακά Ιατρεία, των οποίων θ διαςφνδεςθ για τθ διάρκεια του 
Συμβολαίου κα καλυφκεί από τον Εργοδότθ με δικι του δαπάνθ εάν και εφόςον αυτόσ το αποφαςίςει.  

o Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ υποςτιριξθ των υφιςτάμενων διαςυνδζςεων του ΟΡΣΝ.  

o Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυνεργάηεται με τουσ αναδόχουσ των υπόλοιπων υποςυςτθμάτων των 
Ρλθροφορικϊν Συςτθμάτων των Νοςοκομείων για τθν υποςτιριξθ των υφιςτάμενων διαςυνδζςεων με τα 
υπόλοιπα υποςυςτιματα και τθ Διοίκθςθ τθσ 4θσ Υ.ΡΕ..  

o Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ από τον Εργοδότθ και τουσ φορείσ αυτοφ ακόμα και 
εάν δε ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν παροφςα ςφμφωνα με τον τιμοκατάλογο υπθρεςιϊν του. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ II 

Ρίνακεσ αποτφπωςθσ ΟΡΣΝ ΑΣΚΛΘΡΙΟΣΤΜ & παραγωγικισ λειτουργίασ των εφαρμογϊν: 

 

Οι υπθρεςίεσ για το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Νοςοκομείου ΑΚΛΗΠΙΟΣΜ  HOPITAL πρζπει να 
καλφπτουν τισ: 

 
1.Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ παραγωγικισ λειτουργίασ και εφαρμογϊν λογιςμικοφ, 
2.Υπθρεςίεσ μεταφοράσ τεχνογνωςίασ- υποςτιριξθσ χρθςτϊν,  
3.Υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ  

που κα περιλαμβάνουν και τα παρακάτω : 

 

  

 ΟΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ SLA SLA GOLD 

1.  
Σφάλματα εφαρμογισ  • 

2.  
Minor updates • 

3.  
Major updates • 

4.  
Σφςτθμα καταχϊριςθσ αιτθμάτων  • 

5.  
Help-Desk (Διάγνωςθ/Οδθγίεσ) •  

6.  
Backup / Restore •  

7.  
Χρόνοσ απόκριςθσ  •  

8.  
Ρρόςβαςθ ςε βοθκθτικό υλικό εφαρμογϊν  •  

9.  
Δείκτεσ μζτρθςθσ απόδοςθσ & ποιότθτασ - Αναφορζσ •  

10.  
Χρόνοσ επίλυςθσ ςφαλμάτων εφαρμογισ •  

11.  
Αλλαγζσ Νομοκετικοφ πλαιςίου   •  

12.  
Βελτιϊςεισ λειτουργικότθτασ  •  

 

 

για όλα τα υποςυςτιματα που το ςυγκροτοφν και διακρίνονται ςτα ακόλουκα υποςυςτιματα :   

 

 

ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΟ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

1. ΑΣΚΛΗΡΙΟΣΤΜ FINANCE  

Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν  
 

1. ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ ΡΛ 

2. ΔΙΑΧΕΙΙΣΕΙΣ - ΑΡΟΘΘΚΕΣ ΡΛ 

3. ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΚ/ΡΛ 

2. WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM 

- ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΜΕΝΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ χοριγθςθσ ΜΕ BARCODE 

- ΤΘΘΣΘ ΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΟΘΘΚΩΝ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΡΛ 
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- ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ 

3. ΑΣΚΛΗΡΙΟΣΤΜ HR 

Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Ρροςωπικοφ - Μιςκοδοςίασ 
 

1. ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
- Νζο Μιςκολόγιο, Βακμολόγιο 
- Αποκεντρωμζνθ Λειτουργία Εφθμεριϊν, Βαρδιϊν 

ΡΛ 

2. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
- Τακτικι 
- Ρρόςκετεσ Αμοιβζσ 

ΡΛ 

4. ΑΣΚΛΗΡΙΟΣΤΜ PATIENT 

Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αςκενϊν 
 

1. ΓΑΦΕΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ - ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΛ 

2. ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞ. ΑΣΘΕΝΩΝ- ΤΕΡ - ΑΝΤΕΒΟΥ ΡΛ 

3. ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ ΡΛ 

4. ΟΛΟΘΜΕΑ ΙΑΤΕΙΑ ΡΛ 

5. ΑΣΚΛΗΡΙΟΣΤΜ PHARMACY 

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Φαρμακείου 

- Ατομικό ςυνταγολόγιο 

- Κφκλωμα ατομικισ χοριγθςθσ με δραςτικι ουςία 

ΡΛ 

6. ΑΣΚΛΗΡΙΟΣΤΜ CARE  

Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Νοςθλείασ Αςκενϊν 
ΡΛ 

1. ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΞΕΙΣ ΡΛ 

2. ΙΑΤΙΚΕΣ ΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚ/ΡΛ 

3. ΙΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ - ΡΟΙΣΜΑΤΑ ΕΓΚ/ΡΛ 

- Διαςφνδεςθ κλινικοφ φακζλου (CARE) με το εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα PACS ΡΛ 

7. ΑΣΚΛΗΡΙΟΣΤΜ DIET 

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαιτολογίου 
ΕΓΚ 

8. ΑΣΚΛΗΡΙΟΣΤΜ LAB 

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Εργαςτθρίων 
Διαςφνδεςθ 

9. ΑΣΚΛΗΡΙΟΣΤΜ FM 

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Τεχνικισ Υπθρεςίασ – Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ 
ΕΓΚ 

10. ΑΣΚΛΗΡΙΟΣΤΜ DP 

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Ρρωτοκόλλου 
ΡΛ 

11. ΑΣΚΛΗΡΙΟΣ™ SOA-HL7 

Ομάδα Εφαρμογϊν Διαλειτουργικότθτασ – Ανοιχτϊν Ρροτφπων 
ΡΛ 

1. Web Service Infrastructure (REST, SOAP, WSDL, RAML) 

2. Υποςφςτθμα διαςφνδεςθσ και ανταλλαγισ μθνυμάτων βάςει προτφπου HL7 (v2.#) 

3. Υποδομι IHE-CDA-HL7v3 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 
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3rd party Web Service Middleware-Gateway (Υποδομι ανάπτυξθσ διεπαφϊν-διαςυνδζςεων 
με υπθρεςίεσ εκτόσ φορζα) 

Θλεκτρονικι Αναγγελία κλειςτισ περίκαλψθσ ΕΟΡΥΥ 

e-ΔΑΡΥ ανοιχτισ περίκαλψθσ ΕΟΡΥΥ 

Μθτρϊο Ιατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων ΕΚΑΡΤΥ 

Υπθρεςία Amka2Data ΘΔΙΚΑ 

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ιατρικϊν Απεικονιςτικϊν Εξετάςεων (PACS) AGFA 

e-ραντεβοφ  

Παραγωγικι Λειτουργία / ΠΛ: Σο ςφςτθμα είναι εγκατεςτθμζνο και λειτουργεί παραγωγικά. Οι χριςτεσ 
χρθςιμοποιοφν το πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθν κακθμερινι τουσ εργαςία.  

Εγκατεςτθμζνο / ΕΓΚ: Σο ςφςτθμα είναι εγκατεςτθμζνο και παραμετροποιθμζνο. Απαιτοφνται ενζργειεσ φορζα 
για ζναρξθ παραγωγικισ λειτουργίασ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ IΙΙ – Σχζδιο Σφμβαςθσ  

 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

4η ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 

Γιεύθυνζη: ΠΔΡΙΟΥΗ «ΓΡΑΓΑΝΑ» 9ν ρικ. Αιεμαλδξνύπνιεο – Κνκνηελήο 

Α.Φ.Μ:   999387835 

Γ.Ο.Τ: Αιεμαλδξνύπνιεο 

Σηλέθωνο: 25513-53000 

Fax: 25513-53409 

 

 

ΤΜΒΑΗ ΤΠ΄ΑΡΙΘ.    /2019 

υμβαηικής Αξίας : …………………….€  Πλέον ΦΠΑ 24% 

 

ΜΔ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ - 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΟ 

ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΑΚΛΗΠΙΟ HOSPITAL 

(SLA) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ  

(Κωδικός CPV: 72262000-9) 

 

ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΗ: …………./0 ΑΓΑ: …………………………….. 

 

 

     ηελ Αιεμαλδξνύπνιε ζήκεξα  ……………………………… ..-..-…. , νη ππνγεγξακκέλνη, αθ ελόο κελ ν θ. 

Γεκήηξηνο Αδακίδεο Γηνηθεηήο ηνπ ΠΑ.Γ.Ν. Αιεμαλδξνύπνιεο, εθπξνζσπώληαο λόκηκα κε απηή ηνπ 

ηελ ηδηόηεηα ην Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο θαη αθεηέξνπ, ε εηαηξεία 

…………………………………………………., Γ/ΝΗ ………………………….. Σ.Κ. ………………. , ΣΗΛ.: 

…………………… FAX: ………………………. , Α.Φ.Μ.: ……………………………..…… , Γ.Ο.Τ. …………………………………….. 

λνκίκσο εθπξνζσπνύκελε από ηνλ θύξην …………………………………………….., Πξόεδξν & 

Γηεπζύλσλ ύκβνπιν, έρνληαο ππόςε : 

 

 

1.  Σν λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

2.   Σελ αξηζκ. 15/2019 Γηαθήξπμε ηνπ ΠΑ.Γ.Ν. Αιεμαλδξνύπνιεο κε αληηθείκελν ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ παξνρήο ππεξεζηώλ πληήξεζεο  - Τπνζηήξημεο θαη Δμαζθάιηζεο Δπηπέδνπ Παξερνκέλσλ 

Τπεξεζηώλ γηα ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Ννζνθνκείνπ ΑΚΛΗΠΙΟ HOSPITAL (SLΑ) 

ηνπ ΠΑ.Γ.Ν. Αιεμ/πνιεο 
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2. Σελ αξηζ. πξση. ΔΗΓΗ ……………………………….. πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο …………………………………… 

3.  Σελ ππ’ αξηζκ. ……………………………………………………………….. απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΠΑ.Γ.Ν. 

Αιεμαλδξνύπνιεο κε ηελ νπνία θαηαθπξώλεηαη ε αλσηέξσ πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο. 

 

ΤΜΦΧΝΗΑΝ θαη ΑΠΟΓΔΥΘΗΚΑΝ ηα παξαθάησ : 

 

  Ο πξώηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαζέηεη ζηνλ δεύηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ν νπνίνο γηα ζπληνκία 

ζα νλνκάδεηαη ζην εμήο «Αλάδνρνο», ην έξγν κε αληηθείκελν ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ παξνρήο 

ππεξεζηώλ πληήξεζεο  - Τπνζηήξημεο θαη Δμαζθάιηζεο Δπηπέδνπ Παξερνκέλσλ Τπεξεζηώλ γηα ην 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Ννζνθνκείνπ ΑΚΛΗΠΙΟ HOSPITAL (SLΑ) ηνπ ΠΑ.Γ.Ν. 

Αιεμ/πνιεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ , όπσο πεξηγξάθεηαη  ζηελ  πξνζθνξά ηνπ 

αλαδόρνπ, πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, κε ηνπο θαησηέξσ όξνπο 

ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ 

 

Η ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα δώδεθα (12) κελώλ από …………………. έσο 

………………………………… 

ε πεξίπησζε δηελέξγεηαο θαη ππνγξαθήο ζύκβαζεο ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν, 

ε ζύκβαζε παύεη λα ηζρύεη αδεκίσο γηα ην Ννζνθνκείν. 

ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Τγείαο, ε Τ.Πε ή άιινο θνξέαο ρνξεγήζεη είδε/παξέρεη ηε ζρεηηθή 

Τπεξεζία ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξόπν (δσξεά, ζύκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιύπηεη ζην ζύλνιν ή 

θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξώο ην Ννζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε από 

κέξνπο ηνπ αλαδόρνπ κπνξεί λα δηαθόςεη ηελ ηζρύ ηεο ζύκβαζεο.   

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ πνπ αλαθέξνληαη εηζαγσγηθά 

ζηελ ππ.αξηζκ. 15/2019 δηαθήξπμε & ηελ παξνύζα ζύκβαζε . 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό, ζεσξείηαη όηη απνδέρνληαη όινπο ηνπο όξνπο απηνύ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΓΔΝΙΚΔ & ΔΙΓΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ζπκβάζεσο είλαη ε παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηώλ όπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα I γηα ηελ ππνζηήξημε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαγσγηθώλ 

εθαξκνγώλ ηνπ ΟΠΝ ‘Αζθιεπηόο’, θαζώο θαη όζσλ εθαξκνγώλ γίλνπλ παξαγσγηθέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζεο, ζηα πιαίζηα πκβνιαίνπ πληήξεζεο – Τπνζηήξημεο & εμαζθάιηζεο 

Δπηπέδνπ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ («SLA») ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηθνύ πζηήκαηνο 

Ννζνθνκείνπ (εθεμήο ΟΠΝ) κέξνο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Τγείαο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο (εθεμήο ΟΠΤ).  Σν έξγν θαη ηα αληηθείκελα αλαιύνληαη ζην 

Παξάξηεκα I ηεο παξνύζεο. 

Δπίζεο ε ζύκβαζε SLA θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ εθαξκνγώλ γηα ηα δεηήκαηα ζπληήξεζεο, ελώ νη 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο αθνξνύλ ηηο παξαγσγηθέο εθαξκνγέο θαη όζεο γίλνπλ παξαγσγηθέο ζην 

ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ηεο παξνύζεο, όπσο απηέο απνηππώλνληαη ζην Παξάξηεκα II ηεο παξνύζεο. 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΥΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ & ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο ζα δηελεξγεζεί από ηελ  Τπνδηεύζπλζε 

Πιεξνθνξηθήο ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη  ζην αξκόδην απνθαηλόκελν όξγαλν γηα όια ηα δεηήκαηα πνπ 
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αθνξνύλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιόγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ 

όξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, ππό ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

Η αξκόδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απόθαζή ηεο λα νξίδεη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο ζε ηξηκειή 

επηηξνπή , πνπ ζπγθξνηείηαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16  .  Με 

ηελ ίδηα απόθαζε δύλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο, ζηνπο νπνίνπο 

αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ κπνξεί λα ηεξείηαη από ηνλ αλάδνρν 

εκεξνιόγην ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, έθηαθηα 

ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. Σν εκεξνιόγην 

πξνζθνκίδεηαη από ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθόζνλ ηνύην δεηεζεί. Οη θαηαγξαθέο ηνπ 

κπνξεί λα απνηεινύλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο από ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο, εθόζνλ ηνύην δεηεζεί. 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΛΗΡΧΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ 

Σν ζπκβαηηθό ηίκεκα γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, νξίδεηαη ην πόζν ησλ …………………€ πιένλ 

ΦΠΑ (ήηνη …………………..€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) γηα ην ΠΑ.Γ.Ν. Αιεμαλδξνύπνιεο. 

Η κεληαία ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ νξίδεηαη ζην πνζό ησλ ………………………. € + ……………………..€ Φ.Π.Α. = 

…………………………. € θαη απνηειεί δίθαην, εύινγν θαη ζπκθσλεκέλν αληάιιαγκα γηα όιεο ηηο 

παξερόκελεο ππεξεζίεο ηνπ πξνο ην Π.Γ.Ν.Α. 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη ζε επξώ (€), κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη  πνζνηηθή παξαιαβή 

ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ (θηλήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αλά κήλα),  θαη κεηά από πξνεγνύκελε 

ζεώξεζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πιεξσκήο από ηνλ αξκόδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ 

πλεδξίνπ. 

Καηά ηελ ηηκνιόγεζε δελ ζα ππάξρεη πάγηα ρξέσζε, ζην ηέινο ηνπ κήλα ζα θόβεηαη ηηκνιόγην κε 

βάζε ηηο θηλήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο είλαη ε θαηάζεζε από ηνλ αλάδνρν 

Α) Σηκνινγίνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ γηα ηνλ αληίζηνηρν κήλα 

Β) Απνδεηθηηθό Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο 

Γ) Μεληαίν Πξαθηηθό Πνζνηηθήο & Πνηνηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη νινθιεξσζεί, ζύκθσλα 

κε ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο, ππνγεγξακκέλν από ηελ αξκόδηα επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί. 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξόπν :  

α) Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ αλά κήλα κε βάζε ηηο 

θηλήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. 

Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ θαη 

δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 , 

θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

Toλ Αλάδνρν βαξύλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζύκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνύ ζηνλ ηόπν θαη κε 

ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Ιδίσο βαξύλεηαη κε ηηο αθόινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,07% , ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηόο ΦΠΑ , ε νπνία ππνινγίδεηαη Τπέξ ηεο 

Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 44 Ν.4605/01-04-2019 ην 

νπνίν ηξνπνπνηεί ην άξζξν 4 Ν.4013/2011) 

β) Κξάηεζε ύςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηόο ΦΠΑ, ηεο 

αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο. Σν πνζό απηό παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή 

από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηώλ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016  
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γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ 

Πξνζθπγώλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016)   

δ) Τπέξ Οξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο, Τπνπξγείνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (αξζ.3  ηνπ 

Ν.3580/07 (ΦΔΚ 134Α /18-06-2007) θαη αξ.24 Ν.3846/2010 (ΦΔΚ66Α  /11-05-2010) θαη αξ.77 

παξ.1 Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31Α /02-03-2011) 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππόθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ αλαινγηθό ηέινο ραξηνζήκνπ  θαη ζηελ επ’ 

απηνύ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ . 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπόκελε από ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θόξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνύ πνζνύ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΛΤΗ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 

ζύκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθόζνλ: 

α) ε ζύκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηώδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνύζε λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξόλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο, ηεινύζε ζε κηα από ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνύηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί από ηε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο, 

γ) ε ζύκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιόγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεώζεσλ 

πνπ ππέρεη από ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απόθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ   

Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά 

κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 

Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιύζεη ηε ζύκβαζε θεξύζζνληαο έθπησην ηνλ Αλάδνρν ζε 

όπνην ζηάδην εμέιημεο θαη αλ βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο – κεηά 

πξνεηδνπνίεζήο ηνπ – αλ δηαπηζηώζεη όηη δελ ηεξνύληαη από κέξνπο ηνπ νη όξνη θαη νη πξνδηαγξαθέο 

πνπ έρνπλ νξηζηεί ή όηη δελ ηεξνύληαη νη όξνη ηεο ύκβαζεο.  

Με ηελ απόθαζε θήξπμεο ηνπ αλαδόρνπ εθπηώηνπ από ηε ζύκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε 

δπλαηόηεηα παξάδνζεο κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ 
γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε δελ γίλεηαη δεθηή. 

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη κε απόθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ύζηεξα από 

γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξόκελν πξνο παξνρή 

εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

Αλ παξέιζεη ε ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ έξγνπ  ζύκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνύο 

όξνπο, ηόηε ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο 

πνζνζηό σο πνηληθή ξήηξα όπσο απηό ζα θαζνξηζηεί κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο. Η 

Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη ηα πξόζηηκα είηε ζε κνξθή παξαθξάηεζεο από 

πιεξσκέο, είηε κε παξαθξάηεζε από ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο. 

Σν Ννζνθνκείν αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνύ, πιεξσηένπ ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα 

ζύκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμύ ηνπο ππνρξεώζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 

Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
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Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη όηη ε 
θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζε αλσηέξα βία.  

Δθηόο από ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκό Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ, o αλάδνρνο 

επζύλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ από ηελ κε εθηέιεζε 

ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Αλ ν αλάδνρνο δηαθόςεη άθαηξα θαη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ηελ ζύκβαζε, πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο θαζώο θαη ησλ παξαηάζεώλ ηεο, ππνρξενύηαη ζηελ 

θαηαβνιή πξνο ην Ννζνθνκείν πνηληθήο ξήηξαο ην ύςνο ηεο νπνίαο ζα απνθαζηζζεί κεηά από ζρεηηθή 

απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνύπνιεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ην Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνύπνιεο 

ζα δηθαηνύηαη ειεύζεξα λα πξνκεζεπηεί ηελ ππεξεζία από ηελ ειεύζεξε αγνξά θαη ζα δηθαηνύηαη λα 

αμηώζεη από ηνλ έθπησην αλάδνρν ηελ ηπρόλ πξνζήθνπζα δηαθνξά ηηκήο παξάιιεια κε ηελ αμίσζε 

ηνπ Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνύπνιεο γηα θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο ππέξ απηνύ. 

ε πεξίπησζε ειιείςεσλ ή παξαιείςεσλ ή πιεκκεινύο εθαξκνγήο ηνλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ζα 

επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πξόζηηκν, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο δεκηάο παξαθξαηνύκελε 

από ηελ ακνηβή ηνπ κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνύπνιεο .ε πεξίπησζε 

ππνηξνπήο, ε πην πάλσ ξήηξα δηπιαζηάδεηαη δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηώκαηνο θαηαγγειίαο ηεο 

ζύκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ αλαδόρνπ σο εθπηώηνπ.  

Η ύκβαζε δηέπεηαη από ην Διιεληθό Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξώλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ 

εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν αλάδνρνο 

θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο θαιήο 

πίζηεο θαη ησλ ρξεζηώλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηό λα επηιπζεί 

ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδόκελα, αξκόδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεύνπλ ζηελ 

Αιεμαλδξνύπνιε.   

 

ΑΡΘΡΟ 7ο:  ΔΚΥΧΡΗΔΙ – ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνύηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ύκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ απηήο 

πεγάδνπζεο ππνρξεώζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

Σα ζπκβαιιόκελα κέξε δελ επζύλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ, 

ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Ο Αλάδνρνο, 

επηθαινύκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεώζεώλ ηνπ ζε γεγνλόο πνπ εκπίπηεη ζηελ 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο 

ζρεηηθνύο ιόγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληόο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηόηε πνπ 

ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενύηαη λα 

απαληήζεη εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή, 

δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αλαγξάθεη ζηα ηηκνιόγηά ηνπ, ηνλ αξηζκό ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. Η κε 

αλαγξαθή ηεο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε παξαιαβή ηνπ έξγνπ ή ηελ κε εμόθιεζε ησλ 

ηηκνινγίσλ ηνπ. Απαγνξεύεηαη θνηλή έθδνζε ηηκνινγίσλ γηα ππεξεζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπκβάζεηο. Η πεξίπησζε απηή ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε εμόθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ. 

Η παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν.4412/16 θαζώο θαη θάζε κεηαγελέζηεξεο  

δηάηαμεο, όπσο επίζεο θαη από ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

αλαδόρνπ, ησλ νπνίσλ ηα θείκελα απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΔΓΓΤΗΔΙ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ 

αξηζκ…………………………………………………. εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνύ ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ 
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Ν.4412/16 ……………………………………………€ Σξάπεδαο ………………………………………………, ε νπνία ζα 

επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ πιήξε θαη θαλνληθή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 

Ο Αλάδνρνο δειώλεη αλεπηθπιάθησο όηη απνδέρεηαη όινπο ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξνύζα ζύκβαζε θαζώο θαη όια ηα ζρεηηθά θαη ζπλεκκέλα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ, ησλ νπνίσλ 

όισλ αλεμαηξέησο έιαβε γλώζε θαη κε ηα νπνία ζπκθσλεί. 

 

Ο Αλάδνρνο δειώλεη ξεηά όηη αλαιακβάλεη από θνηλνύ θαη εμ' νινθιήξνπ όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ 

απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε. Φέξεη δε εηο νιόθιεξσλ απεξηνξίζησο ηελ επζύλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζπκβαηηθνύ ζθνπνύ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνύ ππνρξεώζεσλ. Καηά ηνλ απηό ηξόπν εγγπάηαη ηελ 

εθηέιεζε ηεο ππό αλάζεζε ππεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη επηβαξύλεηαη κε ηηο 

ελδερόκελεο θπξώζεηο ή εθπηώζεηο. 

 

Σέινο θαη ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε επαλαιακβάλνπλ ηε δήισζε όηη απνδέρνληαη όινπο ηνπο 

παξαπάλσ όξνπο θαη ζπκθσλίεο αλεπηθύιαθηα, ζεσξνύλ ηε ζύκβαζε έγθπξε θαη ηζρπξή. 

 

Αθνύ ζπκθώλεζαλ απηά νη ζπκβαιιόκελνη, ζπληάρζεθε ην παξόλ ζε ηξία (3) πξσηόηππα, θαη αθνύ 

δηαβηβάζζεθαλ θαη ππνγξάθεθαλ από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο. Από απηά, ηα δύν (2) έκεηλαλ ζην ΠΑ.Γ. 

Ν. Αιεμαλδξνύπνιεο θαη ην άιιν έιαβε ν Αλάδνρνο. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη - Πξνζθνξά Δηαηξείαο 

      

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

 

Πίλαθεο απνηύπσζεο ΟΠΝ ΑΚΛΗΠΙΟΣΜ & παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγώλ 

 

 

Η ύκβαζε απηή ζπληάρζεθε ζε ηξία ίδηα πξσηόηππα, αθνύ δε δηαβάζζεθε, βεβαηώζεθε λόκηκα, 

ππνγξάθεθε από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο θαη ηα  κελ δύν αληίηππα παξακέλνπλ  ζην αξκόδην Γξαθείν 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ινγαξηαζκό ηνπ πξώηνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ην δε άιιν παξέιαβε ν 

αλάδνρνο. 

  

 ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ  

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ  

 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΑΓΑΜΙΓΗ                                    

ΓΙΑ ΣΟΝ   ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

Συνημμένα: 

Όλα ηα νομιμοποιηηικά έγγραθα κάθε σπουήθιοσ νομικού προζώποσ, όπφς ηο Φ.Ε.Κ ίδρσζης και ηις 

ηροποποιήζεις ηοσ, επικσρφμένο ανηίγραθο ή απόζπαζμα ηοσ καηαζηαηικού ηοσ διαγφνιζόμενοσ και 

ηφν εγγράθφν ηροποποιήζεφν ηοσ (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Σηοιτεία και έγγραθα από ηα οποία πρέπει να 

προκύπηοσν ηα μέλη ηοσ Δ.Σ. ηα σπόλοιπα πρόζφπα ποσ έτοσν δικαίφμα να δεζμεύοσν με ηην 

σπογραθή ηοσς ηην Ε.Ε. και ηα έγγραθα ηης νομιμοποίηζης ασηών αν ασηό δεν προκύπηει εσθέφς 

από ηο καηαζηαηικό αναλόγφς με ηη νομική μορθή ηφν εηαιρειών ή κάθε άλλοσ νομικού προζώποσ.                              
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –  ΤΕΥΔ  

 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Αλεξανδροφπολθσ] 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *.......+ 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Ρεριοχι Δραγάνα, Αλεξανδροφπολθ, 68100] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Β. Μαργαρίτθ] 
- Τθλζφωνο: *2551353422] 
- Θλ. ταχυδρομείο: *prosfores@pgna.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): *……+ 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV):CPV 72262000-9 ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ - ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 
ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΕΡΙΡΕΔΟΥ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΣΚΛΘΡΙΟΣ HOSPITAL (SLA) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ ΓΙΑ ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ ΕΝΟΣ 
(1) ΕΤΟΥΣ 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Υπθρεςίεσ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 
[15/19] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

 

 

 

 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 
Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 
ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που 
κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπουxvi το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι 
απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ 
κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ 
περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 
 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά 
και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 

ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αςηοκάθαπζη»)
xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxxi: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και 
ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι 
των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 
αναφοράσ των εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
[] Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 

ΑΔΑ: Ω2ΞΖ4690Ω3-ΜΩΓ
19PROC004999978 2019-05-23



                                        ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 15/19 Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 

 

Σελίδα 67 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

*+ Ναι *+ Πχι 
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αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από 
απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον 
ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxxxiii, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxxxiv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xxxv 

 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται xxxvi, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ 
με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν xxxvii. 

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

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 
του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

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

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ 
από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το 
ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ 

τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' 

εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ 
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά 
όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και 
του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ 
νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά 

µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ 

τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι 
τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 

 
που 

ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
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xv

 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 
1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 
εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται 
ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ 
ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 
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xxxiv

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxxv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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