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Αρικμ. Ρρωτ. Οικ. 443/2021 

 

  

 

ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΣΕ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΧΩΙΣ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΘ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ  

(παρ. 2 περ. γϋ του άρκρου 32 του ν. 4412/2016) 

 

ΘΕΜΑ: «ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΣΕ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΧΩΙΣ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΘ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ (παρ. 2, περ. γϋτου 
άρκρου 32 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΤΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΝΟΙΑΣ» 

 
H «Ειδικι Υπθρεςία Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Τομζα 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (ΕΔΚΑ), θ οποία ζχει ςυςτακεί το 2016, με τθν υπ’ αρ. 88239/ΕΥΘΥ 812 (ΦΕΚ 
2733/Β’/31-8-2016) ΚΥΑ και υπάγεται απευκείασ ςτον Υπουργό Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, 
προκειμζνου να προβεί ςτθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ εξοπλιςμοφ ατομικισ προςταςίασ για το 
προςωπικό των Φορεων Κοινωνικισ Ρρόνοιασ, ςτο πλαίςιο των Ρράξεων: α) με τίτλο «Ρρομικεια 
υγειονομικοφ υλικοφ για τισ Μονάδεσ Φροντίδασ Θλικιωμζνων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ 
πανδθμίασ Covid-19» και κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091689 και β) με τίτλο «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για 
τα Κζντρα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» και κωδικό 
ΟΡΣ (MIS) 5091683, οι οποίεσ χρθματοδοτοφνται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Μεταρρφκμιςθ 
Δθμοςίου Τομζα 2013-2020», εκτιμϊμενθσ ςυνολικισ δαπάνθσ φψουσ δφο εκατομμυρίων πζντε χιλιάδων 
οκτακόςιων εβδομιντα ενόσ ευρϊ και πζντε λεπτϊν (2.005.871,05 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του 
αναλογοφντοσ ΦΡΑ και ζχοντασ υπόψθ ότι θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα διζπεται από τθν 
κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και 
ιδίωσ: 

 

- του άρκρου 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα» που 
κυρϊκθκε για το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005). 
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- του Ρ.Δ.134/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ» (ΦΕΚ: 168/A/06-11-2017). 

- του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 116/Α’/8-7-2019) «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ 
Υπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ – Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων 
μεταξφ Υπουργείων» ςχετικά με τθ μετονομαςία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςε Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων. 

- τoυ π.δ. 02/2021 (ΦΕΚ 02/Α’/5-1-2021) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 
Υφυπουργϊν», ςχετικά με το διοριςμό του Κωνςταντίνου Χατηθδάκθ ςτθ κζςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ 
και Κοινωνικϊν Υποκζςεων. 

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

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

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

- του ν. 3871/2010, άρκρο 21 (Α’ 141) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ». 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…» και ιδίωσ το άρ.2 παραγ. 2 περ. γ, υποπερ. Δδ αυτοφ, 
ςχετικά με περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ  

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

- του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013»,του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

- του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α/143/28-6-2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ)», όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει, 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή διακυβζρνηςη (ενςωμάτωςη ςτην ελληνική νομοθεςία τησ 
οδηγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τησ οδηγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - ηλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ (ενςωμάτωςη ςτο 
ελληνικό δίκαιο τησ οδηγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ.» και ιδίωσ τα άρκρα 76 και 78 αυτοφ 

- του ν. 4764/2020, άρκρο 17 (Α’ 256) «υκμίςεισ για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ από τισ 
ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθν ενίςχυςθ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ, τθν 
επιτάχυνςθ τθσ απονομισ των ςυντάξεων, τθ ρφκμιςθ οφειλϊν προσ τουσ Oργανιςμοφσ Tοπικισ 
Aυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ». 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  
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- του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

- του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

- τθσ υπ’ αρ. 88239/ΕΥΘΥ 812 (ΦΕΚ 2733/Β/31-8-2016) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ «Σφςταςθ και 
διάρκρωςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ «Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ». 

- τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

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

- τθσ υπ’ αρ. 137675/EΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/Β’/31-12-2018) Αντικατάςταςθσ τθσ υπ’ αρικμ. 110427/EΥΘΥ/ 
1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ 3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο «Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ 
υπ’ αρικμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Βϋ 1822) υπουργικισ απόφαςθσ “Εκνικοί κανόνεσ 
επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων 
ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και 
Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων”». 

- τθσ με αρ πρωτ.27026/10.5.2021 Απόφαςθσ με κζμα: «Κακοριςμόσ των προχποκζςεων και τθσ 
διαδικαςίασ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ενίςχυςθσ Μονάδων Φροντίδασ Θλικιωμζνων 
κερδοςκοπικοφ και μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, κακϊσ και των Ραραρτθμάτων Χρονίων Ρακιςεων 
και των Ραραρτθμάτων ΑμεΑ των Κζντρων Κοινωνικισ Ρρόνοιασ ςτα οποία παρζχονται υπθρεςίεσ 
κλειςτισ φροντίδασ ςε θλικιωμζνουσ μζςω τθσ παροχισ εισ είδοσ μζςων ατομικισ προςταςίασ 
εργαηομζνων για τθν αποφυγι διάδοςθσ του κορονοϊοφ Covid -19». 

- τθσ με αρικμ. πρωτ. 391 / 18-02-2021 Ρρόςκλθςθσ του Υπουργείου Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ, με κωδ. 
55_A.4.1, Α/Α ΟΡΣ ΕΣΡΑ: 4753 και τίτλο  «ΔΆΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΪΡΙΣΘΣ ΤΘΣ ΡΑΝΔΘΜΚΑΣ COVID-19 ΤΟΥ 
ΥΡΟΥΓΕΚΟΥ ΕΓΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΪΝ ΥΡΟΘΖΣΕΩΝ» (ΑΔΑ: 6ΑΛ46ΜΤΛ-ΧΥΥ) του ΕΡ 
“Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα” με τθν οποία προςκαλείται θ Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου 
Εργαςίασ – Τομζασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ να υποβάλλει πρόταςθ ζργου προκειμζνου να ενταχκεί 
και να χρθματοδοτθκεί από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα “Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Τομζα”, ΣΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ 1,2,3  οι οποίοι Συγχρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ). 

- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν 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. 

- το αρικμ. πρωτ. Γρ. Ρροζδρου 29/12.03.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1) ζγγραφο του Ρροζδρου τθσ 
ΕΑΑΔΘΣΥ με κζμα: «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο λιψθσ 
μζτρων αποφυγισ τθσ διάδοςθσ του κορωναϊοφ (COVID-19)» 

- του Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ με κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091689 και τίτλο Ρράξθσ «Ρρομικεια 
υγειονομικοφ υλικοφ για τισ Μονάδεσ Φροντίδασ Θλικιωμζνων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν 
τθσ πανδθμίασ Covid-19» 
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- του Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ με κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091683 και τίτλο Ρράξθσ «Ρρομικεια 
υγειονομικοφ υλικοφ για τα Κζντρα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ 
πανδθμίασ Covid-19» 

- τθσ υπ’ αρ. 618/16-04-2021  Απόφαςθσ Ζνταξθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τα 
Κζντρα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» με Κωδικό 
ΟΡΣ 5091683 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα 2014-2020» 

- τθσ υπ’ αρ. 619/16-04-2021 Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τισ 
Μονάδεσ Φροντίδασ Θλικιωμζνων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» με 
Κωδικό ΟΡΣ 5091689 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα 2014-2020»» 

- τθσ εγγραφισ του ζργου τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τισ Μονάδεσ Φροντίδασ 

Θλικιωμζνων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» με Κωδικό ΟΡΣ 5091689 

ςτθ ΣΑΕ 4341 με κωδικό: 2021ΣΕ43410001 

- τθσ εγγραφισ του ζργου τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τα Κζντρα Κοινωνικισ 

Ρρόνοιασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» με Κωδικό ΟΡΣ 5091683 ςτθ 

ΣΑΕ 4341 με κωδικό: 2021ΣΕ43410002 

- τθσ υπ’ αρ. οικ. 444/2021 (ΑΔΑ:  9ΚΟΡ46ΜΤΛΚ-Ξ42 ) Απόφαςθσ Συγκρότθςθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 32Α του ν.4412/2016 

- Πτι με τθν παροφςα προκαλείται ςυνολικι δαπάνθ φψουσ δφο εκατομμυρίων πζντε χιλιάδων 
οκτακόςιων εβδομιντα ενόσ ευρϊ και πζντε λεπτϊν (2.005.871,05 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του 
αναλογοφντοσ ΦΡΑ, θ οποία κα βαρφνει τον προχπολογιςμό των Ρράξεων: α) με τίτλο «Ρρομικεια 
υγειονομικοφ υλικοφ για τισ Μονάδεσ Φροντίδασ Θλικιωμζνων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν 
τθσ πανδθμίασ Covid-19» και κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091689 ςυνολικοφ Ρ/Υ 1.648.509,46 € , ΣΑΕ 4341 με 
κωδικό: 2021ΣΕ43410001 και β) με τίτλο «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τα Κζντρα Κοινωνικισ 
Ρρόνοιασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» και κωδικό ΟΡΣ (MIS) 
5091683 ςυνολικοφ Ρ/Υ 357.361,59 €, ΣΑΕ 4341 με κωδικό: 2021ΣΕ43410002, που ςυγχρθματοδοτείται 
από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα» του ΕΣΡΑ 2014-2020.                             

 
 
 
ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
 

που πλθροί τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ και των Ραραρτθμάτων αυτισ, να υποβάλει 

εγγραφι προςφορά για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ ατομικισ προςταςίασ για τθν προςταςία των 

εργαηομζνων και των ωφελουμζνων των Μονάδων Φροντίδασ Θλικιωμζνων τθσ χϊρασ κακϊσ και των 

Κζντρων Κοινωνικισ Ρρόνοιασ –Ραραρτιματα παροχισ υπθρεςιϊν κλειςτισ φροντίδασ ςε χρονίωσ 

πάςχοντεσ, υπεριλικεσ και ΑΜΕΑ, ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι-απαιτιςεισ του 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι, ωσ κάτωκι: 
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Α/Α 
ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ - 
ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΡΛΘΘΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ ΜΕ 

ΦΡΑ 

1 
Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II 

50 
τεμάχια 

  2,5 €   6%   

1.1 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΝΑΤ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΘΣ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

5746 2,50 € 14.364,00 € 6% 15.225,84 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΝΑΤ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΘΣ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

2330 2,50 € 5.824,00 € 6% 6.173,44 € 

1.2 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΕΝΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

12298 2,50 € 30.744,00 € 6% 32.588,64 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΕΝΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

3872 2,50 € 9.681,00 € 6% 10.261,86 € 

1.3 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

689 2,50 € 1.722,00 € 6% 1.825,32 € 

1.4 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΘΡΕΙΟΥ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

2016 2,50 € 5.040,00 € 6% 5.342,40 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΘΡΕΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

2220 2,50 € 5.551,00 € 6% 5.884,06 € 

1.5 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

50 
τεμάχια 

2822 2,50 € 7.056,00 € 6% 7.479,36 € 
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(MIS) 5091689 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

2853 2,50 € 7.133,00 € 6% 7.560,98 € 

1.6 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

8652 2,50 € 21.630,00 € 6% 22.927,80 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

1840 2,50 € 4.599,00 € 6% 4.874,94 € 

1.7 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

2688 2,50 € 6.720,00 € 6% 7.123,20 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

1112 2,50 € 2.779,00 € 6% 2.945,74 € 

1.8 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

2167 2,50 € 5.418,00 € 6% 5.743,08 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

792 2,50 € 1.981,00 € 6% 2.099,86 € 

1.9 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΣΤΕΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

5477 2,50 € 13.692,00 € 6% 14.513,52 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΣΤΕΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

50 
τεμάχια 

2033 2,50 € 5.082,00 € 6% 5.386,92 € 
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(MIS) 5091683 

1.10 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

54701 2,50 € 136.752,00 € 6% 144.957,12 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

6667 2,50 € 16.667,00 € 6% 17.667,02 € 

1.11 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΘΣΩΝ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

2923 2,50 € 7.308,00 € 6% 7.746,48 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΘΣΩΝ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

809 2,50 € 2.023,00 € 6% 2.144,38 € 

1.12 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΘΤΘΣ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

9559 2,50 € 23.898,00 € 6% 25.331,88 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΘΤΘΣ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

3189 2,50 € 7.973,00 € 6% 8.451,38 € 

1.13 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΡΕΛΟΡΡΟΝΘΣΟΥ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

6149 2,50 € 15.372,00 € 6% 16.294,32 € 

2 
Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R 

50 
τεμάχια   4 €   6%   

2.1 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΝΑΤ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΘΣ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

5746 4,00 € 22.982,40 € 6% 24.361,34 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΝΑΤ 

50 
τεμάχια 

2330 4,00 € 9.318,40 € 6% 9.877,50 € 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΘΣ 

(MIS) 5091683 

2.2 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΕΝΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

12298 4,00 € 49.190,40 € 6% 52.141,82 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΕΝΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

3872 4,00 € 15.489,60 € 6% 16.418,98 € 

2.3 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

689 4,00 € 2.755,20 € 6% 2.920,51 € 

2.4 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΘΡΕΙΟΥ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

2016 4,00 € 8.064,00 € 6% 8.547,84 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΘΡΕΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

2220 4,00 € 8.881,60 € 6% 9.414,50 € 

2.5 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

2822 4,00 € 11.289,60 € 6% 11.966,98 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

2853 4,00 € 11.412,80 € 6% 12.097,57 € 

2.6 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

8652 4,00 € 34.608,00 € 6% 36.684,48 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

1840 4,00 € 7.358,40 € 6% 7.799,90 € 
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2.7 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

2688 4,00 € 10.752,00 € 6% 11.397,12 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

1112 4,00 € 4.446,40 € 6% 4.713,18 € 

2.8 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

2167 4,00 € 8.668,80 € 6% 9.188,93 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

792 4,00 € 3.169,60 € 6% 3.359,78 € 

2.9 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΣΤΕΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

5477 4,00 € 21.907,20 € 6% 23.221,63 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΣΤΕΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

2033 4,00 € 8.131,20 € 6% 8.619,07 € 

2.10 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

54701 4,00 € 218.803,20 € 6% 231.931,39 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

6667 4,00 € 26.667,20 € 6% 28.267,23 € 

2.11 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΘΣΩΝ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

2923 4,00 € 11.692,80 € 6% 12.394,37 € 

ΑΔΑ: 94ΣΙ46ΜΤΛΚ-ΩΦΦ
21PROC008623361 2021-05-18



10 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΘΣΩΝ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

809 4,00 € 3.236,80 € 6% 3.431,01 € 

2.12 

 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΘΤΘΣ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

9559 4,00 € 38.236,80 € 6% 40.531,01 € 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΘΤΘΣ 

(MIS) 5091683 

50 
τεμάχια 

3189 4,00 € 12.756,80 € 6% 13.522,21 € 

2.13 

Χειρουργικζσ μάςκεσ 
Type II R για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΡΕΛΟΡΡΟΝΘΣΟΥ 

(MIS) 5091689 

50 
τεμάχια 

6149 4,00 € 24.595,20 € 6% 26.070,91 € 

3 

Εξεταςτικά γάντια μιασ 
χριςθσ νιτριλίου χωρίσ 
ποφδρα με αντοχι level 
A ςε αικυλικι αλκοόλθ 
70%, μεγζκθ 
Small,Medium, Large 

100 
τεμάχια 

  10,00 €   6%   

3.1 

 

Εξεταςτικά γάντια για τισ 
ΜΦΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΑΚΘΣ 

(MIS) 5091689 

100 
τεμάχια 

3504 10,00 € 35.040,00 € 6% 37.142,40 € 

Εξεταςτικά γάντια για τα 
ΚΚΡ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΑΚΘΣ 

(MIS) 5091683 

100 
τεμάχια 

1560 10,00 € 15.600,00 € 6% 16.536,00 € 

3.2 

 

Εξεταςτικά γάντια για τισ 
ΜΦΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091689 

100 
τεμάχια 

8438 10,00 € 84.384,00 € 6% 89.447,04 € 

Εξεταςτικά γάντια για τα 
ΚΚΡ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091683 

100 
τεμάχια 

1531 10,00 € 15.312,00 € 6% 16.230,72 € 
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3.3 

Εξεταςτικά γάντια για τισ 
ΜΦΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091689 

100 
τεμάχια 

696 10,00 € 6.960,00 € 6% 7.377,60 € 

3.4 

 

Εξεταςτικά γάντια για τισ 
ΜΦΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΘΡΕΙΟΥ 

(MIS) 5091689 

100 
τεμάχια 

1238 10,00 € 12.384,00 € 6% 13.127,04 € 

Εξεταςτικά γάντια για τα 
ΚΚΡ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΘΡΕΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

100 
τεμάχια 

792 10,00 € 7.920,00 € 6% 8.395,20 € 

3.5 

 

Εξεταςτικά γάντια για τισ 
ΜΦΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(MIS) 5091689 

100 
τεμάχια 

2170 10,00 € 21.696,00 € 6% 22.997,76 € 

Εξεταςτικά γάντια για τα 
ΚΚΡ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(MIS) 5091683 

100 
τεμάχια 

1440 10,00 € 14.400,00 € 6% 15.264,00 € 

3.6 

 

Εξεταςτικά γάντια για τισ 
ΜΦΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091689 

100 
τεμάχια 

5011 10,00 € 50.112,00 € 6% 53.118,72 € 

Εξεταςτικά γάντια για τα 
ΚΚΡ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091683 

100 
τεμάχια 

509 10,00 € 5.088,00 € 6% 5.393,28 € 

3.7 

 

Εξεταςτικά γάντια για τισ 
ΜΦΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091689 

100 
τεμάχια 

2203 10,00 € 22.032,00 € 6% 23.353,92 € 

Εξεταςτικά γάντια για τα 
ΚΚΡ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

100 
τεμάχια 

341 10,00 € 3.408,00 € 6% 3.612,48 € 

3.8 

 

Εξεταςτικά γάντια για τισ 
ΜΦΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091689 

100 
τεμάχια 

1762 10,00 € 17.616,00 € 6% 18.672,96 € 

Εξεταςτικά γάντια για τα 
ΚΚΡ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

100 
τεμάχια 

442 10,00 € 4.416,00 € 6% 4.680,96 € 
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(MIS) 5091683 

3.9 

 

Εξεταςτικά γάντια για τισ 
ΜΦΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091689 

100 
τεμάχια 

3821 10,00 € 38.208,00 € 6% 40.500,48 € 

Εξεταςτικά γάντια για τα 
ΚΚΡ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091683 

100 
τεμάχια 

960 10,00 € 9.600,00 € 6% 10.176,00 € 

3.10 

 

Εξεταςτικά γάντια για τισ 
ΜΦΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΘΣ 

(MIS) 5091689 

100 
τεμάχια 

38654 10,00 € 386.544,00 € 6% 409.736,64 € 

Εξεταςτικά γάντια για τα 
ΚΚΡ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΘΣ 

(MIS) 5091683 

100 
τεμάχια 

1738 10,00 € 17.376,00 € 6% 18.418,56 € 

3.11 

 

Εξεταςτικά γάντια για τισ 
ΜΦΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

(MIS) 5091689 

100 
τεμάχια 

2122 10,00 € 21.216,00 € 6% 22.488,96 € 

Εξεταςτικά γάντια για τα 
ΚΚΡ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΘΣΩΝ 

(MIS) 5091683 

100 
τεμάχια 

504 10,00 € 5.040,00 € 6% 5.342,40 € 

3.12 

 

Εξεταςτικά γάντια για τισ 
ΜΦΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΘΤΘΣ 

(MIS) 5091689 

100 
τεμάχια 

6605 10,00 € 66.048,00 € 6% 70.010,88 € 

Εξεταςτικά γάντια για τα 
ΚΚΡ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΘΤΘΣ 

(MIS) 5091683 

100 
τεμάχια 

979 10,00 € 9.792,00 € 6% 10.379,52 € 

3.13 

Εξεταςτικά γάντια για τισ 
ΜΦΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΡΕΛΟΡΡΟΝΘΣΟΥ 

(MIS) 5091689 

100 
τεμάχια 

3970 10,00 € 39.696,00 € 6% 42.077,76 € 
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4 

όμπεσ non- woven 
υγροαπωκθτικζσ με 
μακριά μανίκια με 
λάςτιχο ςτον καρπό 

1 
τεμάχιο 

  
0,10 € 

 
  24%   

4.1 

όμπεσ για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΑΚΘΣ 

(MIS) 5091683 

1 
τεμάχιο 

34920 0,10 € 3.492,00 € 24% 4.330,08 € 

4.2 

όμπεσ για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΕΝΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091683 

1 
τεμάχιο 

58680 0,10 € 5.868,00 € 24% 7.276,32 € 

4.3 

όμπεσ για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΘΡΕΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

1 
τεμάχιο 

33480 0,10 € 3.348,00 € 24% 4.151,52 € 

4.4 

όμπεσ για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(MIS) 5091683 

1 
τεμάχιο 

42840 0,10 € 4.284,00 € 24% 5.312,16 € 

4.5 

όμπεσ για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091683 

1 
τεμάχιο 

27720 0,10 € 2.772,00 € 24% 3.437,28 € 

4.6 

όμπεσ για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

1 
τεμάχιο 

16920 0,10 € 1.692,00 € 24% 2.098,08 € 

4.7 

όμπεσ για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

1 
τεμάχιο 

11880 0,10 € 1.188,00 € 24% 1.473,12 € 

4.8 

όμπεσ για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΣΤΕΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091683 

1 
τεμάχιο 

30960 0,10 € 3.096,00 € 24% 3.839,04 € 

4.9 

όμπεσ για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 

(MIS) 5091683 

1 
τεμάχιο 

101160 0,10 € 10.116,00 € 24% 12.543,84 € 
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4.10 

όμπεσ για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΘΤΘΣ 

(MIS) 5091683 

1 
τεμάχιο 

48240 0,10 € 4.824,00 € 24% 5.981,76 € 

4.11 

όμπεσ για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΘΣΩΝ 

(MIS) 5091683 

1 
τεμάχιο 

12240 0,10 € 1.224,00 € 24% 1.517,76 € 

    

ΣΥΝΟΛΟ 
1.885.215,40 

€   
2.005.871,05 

€ 

 
 
 

 Τόποσ και χρόνοσ παράδοςθσ προμικειασ: Ο εξοπλιςμόσ κα παραδοκεί ανά τμιμα και ανά 

Ρεριφζρεια ςτθν ζδρα του οικείου Κζντρου Κοινωνικισ Ρρόνοιασ και ειδικά για τθν Ρεριφζρεια 

Ρελοποννιςου, όπου δεν εδρεφει Κζντρο Κοινωνικισ Ρρόνοιασ, θ παράδοςθ κα γίνει ςτθν ζδρα του 

Κζντρου Κοινωνικισ Ρρόνοιασ Αττικισ  κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Ωσ προσ  τθν παράδοςθ των ποςοτιτων των τμθμάτων 1.1. ζωσ 1.13., 2.1. ζωσ 2.13 και 4.1. ζωσ 4.11, 

αυτι κα πραγματοποιθκεί εντόσ 10 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για το 50% τθσ 

προςφερόμενθσ ποςότθτασ κάκε τμιματοσ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ του υπόλοιπου 50% τθσ 

προςφερόμενθσ ποςότθτασ των ανωτζρω τμθμάτων κα πραγματοποιθκεί μζςα ςε χρονικό 

διάςτθμα 45 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Ωσ προσ  τθν παράδοςθ των ποςοτιτων των τμθμάτων 3.1. ζωσ 3.13., αυτι κα πραγματοποιθκεί εντόσ 

20 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για το 50% τθσ προςφερόμενθσ ποςότθτασ κάκε 

τμιματοσ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ του υπόλοιπου 50% τθσ προςφερόμενθσ ποςότθτασ των 

ανωτζρω τμθμάτων κα πραγματοποιθκεί μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 55 θμερϊν από τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 Κωδικοί CPV: Τα παρεχόμενα είδθ κατατάςςονται ςτο Κοινό Λεξιλόγιο Δθμοςίων Συμβάςεων (CPV) 

ωσ εξισ: 33157100-6 «Μάςκεσ ιατρικϊν αερίων», 35113400-3 «οφχα προςταςίασ και αςφαλείασ», 

18424000-7 «Γάντια». 

 Διάρκεια ςφμβαςθσ: Τζςςερισ (4) μινεσ από τθν υπογραφι και ανάρτθςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

  Κριτιριο ανάκεςθσ: αποτελεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, 

αποκλειςτικά βάςει τιμισ. Συγκεκριμζνα, θ προμικεια κάκε τμιματοσ κα ανατεκεί ςτον οικονομικό 

φορζα που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι για το τμιμα (δθλαδι για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ 

του τμιματοσ 1.1., του τμιματοσ 1.2 κ.ο.κ.,) ςυμπεριλαμβανομζνων κάκε δαπανϊν μεταφοράσ και 
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κατά τόπο παράδοςθσ του είδουσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ.  

 Εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ: Δφο εκατομμφρια πζντε χιλιάδεσ οκτακόςια εβδομιντα ζνα ευρϊ και 

πζντε λεπτά (2.005.871,05 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ ( που κα καλυφκεί από 

τον προχπολογιςμό των Ρράξεων: α) με τίτλο «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τισ Μονάδεσ 

Φροντίδασ Θλικιωμζνων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» και κωδικό 

ΟΡΣ (MIS) 5091689 ςυνολικοφ Ρ/Υ 1.648.509,46 € , ΣΑΕ 4341 με κωδικό: 2021ΣΕ43410001και β) με 

τίτλο «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τα Κζντρα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ για τθν αντιμετϊπιςθ των 

ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» και κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091683 ςυνολικοφ Ρ/Υ 357.361,59 €, ΣΑΕ 

4341 με κωδικό: 2021ΣΕ43410002. 

 Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ Τρίτθ 25-05-2021, και ϊρα 13:00. 

 Θ αποςφράγιςθ και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει ςε ενιαίο ςτάδιο. 

 Υποβολι Ρροςφορϊν: Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα από τα προκθρυχκζντα 

τμιματα. Ρροςφορζσ υποβάλλονται επί ποινι αποκλειςμοφ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ 

ποςότθτασ κάκε είδουσ-τμιματοσ  (δθλαδι για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ του τμιματοσ 1.1., του 

τμιματοσ 1.2 κ.ο.κ.,). Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν 

παροφςα και τα Ραραρτιματά τθσ. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

 Θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί ανά τμιμα-είδοσ και ανά Ρεριφζρεια, δθλαδι για 

το τμιμα 1.1., το τμιμα 1.2 κ.ο.κ., θ δε ανακζτουςα αρχι διατθρεί  το δικαίωμα να ανακζςει ζνα ι 

περιςςότερα ι όλα τα τμιματα ςε ζναν προςφζροντα. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να υπερβαίνουν 

τον προχπολογιςμό ανά είδοσ και ανά Ρεριφζρεια, θ δε προςφερόμενθ τιμι ςυςκευαςίασ κάκε 

είδουσ δεν πρζπει να υπερβαίνει το ανϊτατο κόςτοσ ςυςκευαςίασ του είδουσ, όπωσ αυτό ορίηεται 

ςτον ανωτζρω πίνακα. 

 Το ζργο τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα αναλάβει θ Επιτροπι αξιολόγθςθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

του άρκρου 32Α του ν.4412/2016 ωσ ιςχφει. 

 Το ζργο τθσ παρακολοφκθςθσ και τθσ παραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ κα αναλάβουν Επιτροπζσ 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 221 του 

ν.4412/2016 ωσ ιςχφει. 

 Εγγφθςθ Συμμετοχισ: Δεν απαιτείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 32 Α ν. 4412/2016. 

 Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ: Για τθν υπογραφι κάκε ςφμβαςθσ που κα  ςυναφκεί  απαιτείται  θ  

παροχι Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται  ςε  ποςοςτό 5% επί  

τθσ  αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, άνευ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι  τθσ  ςφμβαςθσ,  

υπζρ  τθσ  Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα ζχει διάρκεια ιςχφοσ θ οποία κα 
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καλφπτει τθ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, επαυξθμζνθ κατά δφο (2) επιπλζον μινεσ. Θ εγγφθςθ 

καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι, ποςοτικι και ποιοτικι, παραλαβι του ςυνόλου του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Θ Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να προςκομιςκεί από τον  

προςωρινό Ανάδοχο εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ 

Ρρόςκλθςθσ για υπογραφι τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ.  

 

 Τα Ραραρτιματα τθσ παροφςασ που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ, είναι τα εξισ: 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ ΜΕ 

ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 
 Θ παροφςα αναρτάται: 

 ςτον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων: 
https://ypergasias.gov.gr/   

 ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 
Υποκζςεων - Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  - ΕΔΚΑ: www.edka.gov.gr   

 

 

ΑΔΑ: 94ΣΙ46ΜΤΛΚ-ΩΦΦ
21PROC008623361 2021-05-18



17 

 

Ρεριεχόμενα 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ................................................................................................. 19 
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ .............................................................................................................................. 19 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ................................................................................................................. 20 
1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .......................................................... 20 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ................................................................................................................................................ 21 
1.5 ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................. 23 
1.6 ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ .................................................................................................................................................... 23 
1.7 ΑΧΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΘΣ .................................................................................................... 24 
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ............................................................................................................ 24 
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ......................................................................................................................................... 24 

2.1.1 Ζγγραφα τησ ςφμβαςησ .............................................................................................................................. 24 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα τησ φμβαςησ ............................................................................... 24 
2.1.3  Παροχή Διευκρινίςεων .............................................................................................................................. 24 
2.1.4 Γλϊςςα........................................................................................................................................................ 25 
2.1.5 Εγγυήςεισ .................................................................................................................................................... 25 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΚΙΤΘΙΑ ΡΟΙΟΤΙΚΘΣ ΕΡΙΛΟΓΘΣ .......................................................................................... 26 
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ................................................................................................................................ 26 
2.2.2  Εγγφηςη ςυμμετοχήσ .............................................................................................................................. 27 
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ ..................................................................................................................................... 27 
2.2.4 Καταλληλότητα άςκηςησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ ...................................................................... 31 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ........................................................................................... 31 
2.2.6 Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα........................................................................................................ 31 
2.2.7 Πρότυπα διαςφάλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ ......................................... 32 
2.2.8 τήριξη ςτην ικανότητα τρίτων ................................................................................................................... 32 
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικήσ επιλογήσ ...................................................................................................... 32 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ) ............................................................................ 32 

2.3 ΚΙΤΘΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ............................................................................................................................................. 36 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεςησ ..................................................................................................................................... 36 

2.4 ΚΑΤΑΤΙΣΘ - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ ................................................................................................................ 37 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολήσ προςφορϊν ........................................................................................................... 37 
2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολήσ προςφορϊν ................................................................................................ 37 
2.4.2.1 Περιεχόμενο Φακζλου Προςφοράσ ....................................................................................................... 38 
2.4.3  Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ - Σεχνική Προςφορά» ........................................ 39 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομική Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξησ και υποβολήσ οικονομικϊν 
προςφορϊν .............................................................................................................................................................. 40 
2.4.5 Δικαιολογητικά  κατακφρωςησ ................................................................................................................... 41 
2.4.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ...................................................................................................................... 41 
2.4.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορϊν .................................................................................................................... 42 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ....................................................................................... 42 
3.1 ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ............................................................................................................ 42 

3.1.1 Αποςφράγιςη προςφορϊν ......................................................................................................................... 42 
3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορϊν ............................................................................................................................. 43 
3.1.3 Δικαιολογητικά προςωρινοφ αναδόχου ..................................................................................................... 43 

3.3 ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ - ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .......................................................................................................................... 44 
3.4 ΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΡΟΣΩΙΝΘ ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ .................................................................................. 45 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................ 47 
4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ........................................................................................................................ 47 
4.1 ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ ........................................................................................................................................................... 47 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..................................................................................................... 48 
4.3 ΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ.............................................................................................................................. 48 
4.4 ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ ...................................................................................................................................................... 48 
4.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ........................................................................................................ 49 
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................................................................ 49 
5.1 ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ ............................................................................................................................................. 49 

ΑΔΑ: 94ΣΙ46ΜΤΛΚ-ΩΦΦ
21PROC008623361 2021-05-18



18 

 

5.2 ΚΘΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ ................................................................................................. 50 
5.3 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ...................................................................... 51 
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ ....................................................................................................................................... 52 
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ..................................................................................................................................... 52 
6.1  ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΥΛΙΚΩΝ .................................................................................................................................. 52 
6.2  ΡΑΑΛΑΒΘ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΥΛΙΚΩΝ ..................................................................................... 53 
6.3  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΝΑΥΛΩΣΘΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘΣ ΦΟΤΩΣΘΣ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ........................... 55 
6.4  ΑΡΟΙΨΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ .................................................................................................... 55 
6.5  ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΘΨΙΑ – ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ .......................................................................................... 55 
6.6  ΕΓΓΥΘΜΕΝΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ...................................................................................................................... 56 
6.7  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ- ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ............................................................................................. 56 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ . 58 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – ΖΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ .............................................................................................. 77 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ................................................................ 80 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ................................................................................................................................ 82 
ΡΑΑΤΘΜΑ V – ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΔΘΓΟΣ ΕΣΡΑ 2014-2020 .................................................................................... 99 

 

  

ΑΔΑ: 94ΣΙ46ΜΤΛΚ-ΩΦΦ
21PROC008623361 2021-05-18



19 

 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ 

ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ, 

ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΣΟΛΩΜΟΥ 60 

Ρόλθ ΑΘΘΝΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 10432 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL000 

Τθλζφωνο 2105281143 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  vmoutselakis@ypakp.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ευάγγελοσ Μουτςελάκθσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) www.edka.gov.gr  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ε.Υ. ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων 

Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ - ΕΔΚΑ και ανικει ςτο ΔΘΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ. 

  Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.  

H « Ε.Υ. Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Τομζα Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ» (ΕΔΚΑ) ςυςτάκθκε το 2016, με τθν υπ’ αρ. 88239/ΕΥΘΥ 812 (ΦΕΚ 2733/Β’/31-8-2016) ΚΥΑ. Θ 

ΕΔΚΑ υπάγεται απευκείασ ςτον Υπουργό Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, και ζχει ςκοπό τθν 

υποςτιριξθ και τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Υποκζςεων ςτον τομζα τθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ και των εποπτευομζνων φορζων, αναφορικά με τα Επιχειρθςιακά 

Ρρογράμματα του ΕΣΡΑ που ζχουν ςχζςθ, με οποιονδιποτε τρόπο, με τον ςυγκεκριμζνο τομζα. 

Ειδικότερα, ζχει τθν αρμοδιότθτα του ςχεδιαςμοφ των πολιτικϊν του τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του 

Υπουργείου, του προγραμματιςμοφ, τθσ εξειδίκευςθσ, τθσ προετοιμαςίασ και τθσ υλοποίθςθσ ζργων ι 

δράςεων που χρθματοδοτοφνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) μζςω των 

ΕΡ του ΕΣΡΑ τθσ περιόδου 2014-2021 και άλλων προγραμμάτων, κακϊσ και ζργων ι δράςεων που 

χρθματοδοτοφνται πό οποιοδιποτε άλλο Ευρωπαϊκό ι διεκνζσ ταμείο ςτο πλαίςιο προγραμμάτων και 

ςυνεργαςιϊν ι και από εκνικοφσ πόρουσ. Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό δίκαιο. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  
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1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.edka.gov.gr ςτθ διαδρομι  

https://edka.gov.gr/category/diagonismoi-prokyrikseis/ και ςτθ διεφκυνςθ 

https://ypergasias.gov.gr/ και ςυγκεκριμζνα ςτθ διαδρομι: Διαγωνιςμοί – Ρροκθρφξεισ. 

2. Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ςτθ διεφκυνςθ: Σολωμοφ 60, Ακινα,  9οσ όροφοσ,  ΤΚ 1043 

Γραφείο Ρρωτοκόλλου ΕΔΚΑ   

3. Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτο email: vmoutselakis@ypakp.gr και ςτα τθλζφωνα : 

2105281143 και 2105281135. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία τθσ πρόςκλθςθσ ςε διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγουμζνθ 

δθμοςίευςθ (παρ. 2, περ. γϋτου άρκρου 32 του Ν. 4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ 

όπωσ ιςχφει και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 

ενάρικμου ζργου Κωδ. ΣΑ Ε4341). 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια εξοπλιςμοφ ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΣΚΕΣ -ΓΑΝΤΙΑ-

ΟΜΡΕΣ) όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ για το προςωπικό 

των Φορζων Κοινωνικισ Ρρόνοιασ. 

Τα παρεχόμενα είδθ κατατάςςονται ςτο Κοινό Λεξιλόγιο Δθμοςίων Συμβάςεων (CPV) ωσ εξισ: 33157100-6 

«Μάςκεσ ιατρικϊν αερίων», 35113400-3 «οφχα προςταςίασ και αςφαλείασ», 18424000-7 «Γάντια». 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό δφο εκατομμυρίων πζντε χιλιάδων οκτακόςιων 

εβδομιντα ενόσ ευρϊ και πζντε λεπτϊν (2.005.871,05 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ 

που κα καλυφκεί από τον προχπολογιςμό των Ρράξεων: α) με τίτλο «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για 

τισ Μονάδεσ Φροντίδασ Θλικιωμζνων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» και 

κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091689 ςυνολικοφ Ρ/Υ 1.648.509,46 € , ΣΑΕ 4341 με κωδικό: 2021ΣΕ43410001 και β) 

με τίτλο «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τα Κζντρα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ για τθν αντιμετϊπιςθ των 

ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» και κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091683 ςυνολικοφ Ρ/Υ 357.361,59 €, ΣΑΕ 4341 

με κωδικό: 2021ΣΕ43410002. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τζςςερισ (4) μινεσ, αρχισ γενομζνθσ από τθν υπογραφι τθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, 

αποκλειςτικά βάςει τιμισ. Συγκεκριμζνα, θ προμικεια κάκε τμιματοσ κα ανατεκεί ςτον οικονομικό φορζα 

που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι για το τμιμα (δθλαδι για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ του τμιματοσ 
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1.1., του τμιματοσ 1.2 κ.ο.κ.,) ςυμπεριλαμβανομζνων κάκε δαπανϊν μεταφοράσ και κατά τόπο 

παράδοςθσ του είδουσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ. 

. 

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 άρκρου 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα» που 
κυρϊκθκε για το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005). 

- του Ρ.Δ.134/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ» (ΦΕΚ: 168/A/06-11-2017). 

- του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 116/Α’/8-7-2019) «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ 
Υπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ – Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων 
μεταξφ Υπουργείων» ςχετικά με τθ μετονομαςία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςε Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων. 

- τoυ π.δ. 02/2021 (ΦΕΚ 02/Α’/5-1-2021) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 
Υφυπουργϊν», ςχετικά με το διοριςμό του Κωνςταντίνου Χατηθδάκθ ςτθ κζςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ 
και Κοινωνικϊν Υποκζςεων. 

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θζματα”,  

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

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

- του ν. 3871/2010, άρκρο 21 (Α’ 141) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ». 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…» και ιδίωσ το άρ.2 παραγ. 2 περ. γ, υποπερ. Δδ αυτοφ, 
ςχετικά με περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ  

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

- του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013»,του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

- του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α/143/28-6-2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ)», όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει, 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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- του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή διακυβζρνηςη (ενςωμάτωςη ςτην ελληνική νομοθεςία τησ 
οδηγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τησ οδηγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - ηλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ (ενςωμάτωςη ςτο 
ελληνικό δίκαιο τησ οδηγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ.» και ιδίωσ τα άρκρα 76 και 78 αυτοφ 

- του ν. 4764/2020, άρκρο 17 (Α’ 256) «υκμίςεισ για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ από τισ 
ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθν ενίςχυςθ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ, τθν 
επιτάχυνςθ τθσ απονομισ των ςυντάξεων, τθ ρφκμιςθ οφειλϊν προσ τουσ Oργανιςμοφσ Tοπικισ 
Aυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ». 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

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

- του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

- τθσ υπ’ αρ. 88239/ΕΥΘΥ 812 (ΦΕΚ 2733/Β/31-8-2016) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ «Σφςταςθ και 
διάρκρωςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ «Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ». 

- τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

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

- τθσ υπ’ αρ. 137675/EΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/Β’/31-12-2018) Αντικατάςταςθσ τθσ υπ’ αρικμ. 110427/EΥΘΥ/ 
1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ 3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο «Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ 
υπ’ αρικμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Βϋ 1822) υπουργικισ απόφαςθσ “Εκνικοί κανόνεσ 
επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων 
ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και 
Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων”». 

- τθσ με αρ πρωτ.27026/10.5.2021 Απόφαςθσ με κζμα: «Κακοριςμόσ των προχποκζςεων και τθσ 
διαδικαςίασ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ενίςχυςθσ Μονάδων Φροντίδασ Θλικιωμζνων 
κερδοςκοπικοφ και μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, κακϊσ και των Ραραρτθμάτων Χρονίων Ρακιςεων 
και των Ραραρτθμάτων ΑμεΑ των Κζντρων Κοινωνικισ Ρρόνοιασ ςτα οποία παρζχονται υπθρεςίεσ 
κλειςτισ φροντίδασ ςε θλικιωμζνουσ μζςω τθσ παροχισ εισ είδοσ μζςων ατομικισ προςταςίασ 
εργαηομζνων για τθν αποφυγι διάδοςθσ του κορονοϊοφ Covid -19». 

- τθσ με αρικμ. πρωτ. 391 / 18-02-2021 Ρρόςκλθςθσ του Υπουργείου Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ, με κωδ. 
55_A.4.1, Α/Α ΟΡΣ ΕΣΡΑ: 4753 και τίτλο  «ΔΆΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΪΡΙΣΘΣ ΤΘΣ ΡΑΝΔΘΜΚΑΣ COVID-19 ΤΟΥ 
ΥΡΟΥΓΕΚΟΥ ΕΓΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΪΝ ΥΡΟΘΖΣΕΩΝ» (ΑΔΑ: 6ΑΛ46ΜΤΛ-ΧΥΥ) του ΕΡ 
“Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα” με τθν οποία προςκαλείται θ Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου 
Εργαςίασ – Τομζασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ να υποβάλλει πρόταςθ ζργου προκειμζνου να ενταχκεί 
και να χρθματοδοτθκεί από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα “Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Τομζα”, ΣΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ 1,2,3  οι οποίοι Συγχρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ). 

- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν 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 
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δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

- το αρικμ. πρωτ. Γρ. Ρροζδρου 29/12.03.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1) ζγγραφο του Ρροζδρου τθσ 
ΕΑΑΔΘΣΥ με κζμα: «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο λιψθσ 
μζτρων αποφυγισ τθσ διάδοςθσ του κορωναϊοφ (COVID-19)» 

- του Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ με κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091689 και τίτλο Ρράξθσ «Ρρομικεια 
υγειονομικοφ υλικοφ για τισ Μονάδεσ Φροντίδασ Θλικιωμζνων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν 
τθσ πανδθμίασ Covid-19» 

- του Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ με κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091683 και τίτλο Ρράξθσ «Ρρομικεια 
υγειονομικοφ υλικοφ για τα Κζντρα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ 
πανδθμίασ Covid-19» 

- τθσ υπ’ αρ. 618/16-04-2021  Απόφαςθσ Ζνταξθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τα 
Κζντρα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» με Κωδικό 
ΟΡΣ 5091683 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα 2014-2020» 

- τθσ υπ’ αρ. 619/16-04-2021 Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τισ 
Μονάδεσ Φροντίδασ Θλικιωμζνων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» με 
Κωδικό ΟΡΣ 5091689 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα 2014-2020»» 

- τθσ εγγραφισ του ζργου τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τισ Μονάδεσ Φροντίδασ 

Θλικιωμζνων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» με Κωδικό ΟΡΣ 5091689 

ςτθ ΣΑΕ 4341 με κωδικό: 2021ΣΕ43410001 

- τθσ εγγραφισ του ζργου τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τα Κζντρα Κοινωνικισ 

Ρρόνοιασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» με Κωδικό ΟΡΣ 5091683 ςτθ 

ΣΑΕ 4341 με κωδικό: 2021ΣΕ43410002 

- τθσ υπ’ αρ. αρ. οικ. 444/2021 (ΑΔΑ:  9ΚΟΡ46ΜΤΛΚ-Ξ42 ) Απόφαςθσ Συγκρότθςθσ επιτροπισ 
αξιολόγθςθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 32Α του ν.4412/2016 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Τρίτθ 25 -5 -2021 και ϊρα 13:00. 

Οι προςφορζσ κατατίκενται εντφπωσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 09:30 ζωσ 

15:00 ςτο Γραφείο Ρρωτοκόλλου τθσ ΕΔΚΑ, επί τθσ οδοφ Σολωμοφ 60, 10432, Ακινα (9οσ όροφοσ - 

Γραφείο Ρρωτοκόλλου) ι αποςτζλλονται ταχυδρομικά (ςυςτθμζνθ επιςτολι ι courier).  

Θ εμπρόκεςμθ υποβολι των αιτιςεων αποδεικνφεται αποκλειςτικά από τον αρικμό Ρρωτοκόλλου 

παραλαβισ τθσ ΕΔΚΑ ι ςε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ από τθ ςφραγίδα του ταχυδρομείου. 

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Θ παροφςα Ρρόςκλθςθ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 

(ΚΘΜΔΘΣ) και ζχει λάβει αρικμό ΑΔΑΜ. 
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Θ Ρρόςκλθςθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 

(URL):   www.edka.gov.gr και ςυγκεκριμζνα ςτθ διαδρομι https://edka.gov.gr/category/diagonismoi-

prokyrikseis/ και ςτθ διεφκυνςθ https://ypergasias.gov.gr/ και ςυγκεκριμζνα ςτθ διαδρομι: Διαγωνιςμοί – 

Ρροκθρφξεισ. 

 

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 τουσ  

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 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ παροφςα Ρρόςκλθςθ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

3. Το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Τα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτισ ανωτζρω διευκφνςεισ (βλ. παρ. 1.6). 

 

2.1.3  Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο Ρρωτόκολλο τθσ ΕΔΚΑ ι 

αποςτζλλονται ταχυδρομικά (ςυςτθμζνθ επιςτολι ι courier), το αργότερο ζξι (6)  θμζρεσ πριν τθν 
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καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ 

διευκρινίςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο 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: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί ςτθν παραπάνω οριηόμενθ προκεςμία 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 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. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 

(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 

από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..  

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). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 

πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 

χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 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.Σ.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 
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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 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 πρόςκλθςθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, 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, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Σχετικά υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν παρατίκενται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI  τθσ Ραροφςασ. 

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 κάκε μορφισ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων τα μζλθ αυτϊν, που αςκοφν 

ερευνθτικι δραςτθριότθτα και 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. Τα μζλθ που αποτελοφν τθν ζνωςθ κα είναι 

από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των 
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απορρεουςϊν από τθ παροφςα υποχρεϊςεων τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί 

κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνο ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν 

δφναται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ μζλουσ από τισ 

ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.2  Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

Δεν απαιτείται για τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 32 Α ν. 4412/2016. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

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 αμετάκλθτθ 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 
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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 (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 Συμβουλίου. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (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.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ, εάν 

θ ανακζτουςα αρχι: 

α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ 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, 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ 

του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, 

γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ 

φορζα, 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.  
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2Α. Αν ο οικονομικόσ φορζασ τθσ παρ. 2 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. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 2 δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα 

του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι 

διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά 

τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ 

παραπάνω υποχρεϊςεισ του. Οι περ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 2 παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ 

φορζασ εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω 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 ςτο μζτρο που 

τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

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. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 

οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(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 λειτουργίασ,  

(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, 
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(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 θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

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

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

2.2.3.5. 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  

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) 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. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016. 

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. 

 

Κριτιρια Επιλογισ  
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2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

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, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 

οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο ι ςτο οικείο 

επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, ελάχιςτθ απαίτθςθ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ, επί ποινι αποκλειςμοφ, 

είναι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ, ι τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ (ακροιςτικά), να ζχουν 

μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν μεγαλφτερο ι ίςο με το 100% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του υπό 

ανάκεςθ τμιματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, κατά τισ τρεισ (3) τελευταίεσ διαχειριςτικζσ  χριςεισ 

(2018, 2019, 2020).  

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 

(3) οικονομικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 

δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ με το 100% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

του υπό ανάκεςθ ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.  

Αν ο υποψιφιοσ ζχει διαχειριςτικι χριςθ διαφορετικι (πχ 01/07/2017 ζωσ 30/06/2018) και δεν ζχει 

ιςολογιςμό το 2020 μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βάςθ και το 2017. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ /κοινοπραξίασ θ παραπάνω προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από όλα 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ζχουν ςυνάψει τουλάχιςτον μία (1) ςφμβαςθ προμικειασ αντίςτοιχων 

ειδϊν ςτον ιδιωτικό ι δθμόςιο τομζα τα τελευταία τρία (3) ζτθ επιτυχϊσ. Εάν θ προμικεια υλοποιικθκε 

ςε δθμόςιο φορζα, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ που ζχει ςυνταχκεί 

και αρμοδίωσ υπογραφεί από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι. Εάν θ προμικεια υλοποιικθκε ςε Ιδιωτικό 

Οργανιςμό, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται διλωςθ του ιδιϊτθ Οργανιςμοφ όπωσ εκπροςωπείται 

από τον Νόμιμο Εκπρόςωπό ι κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, και όχι θ ςχετικι Σφμβαςθ Ζργου. 

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν προςφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν 

ζνωςθ ι κοινοπραξία. 
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2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Δεν απαιτοφνται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ. 

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 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 πρόςκλθςθ 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 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ) 

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 δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 

άρκρου 105 παρ. 3 εδ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποία 
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). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζνα 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 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 

και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 

πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 

θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 

ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ 
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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, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 

ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 

από τθν υποβολι του  Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω 

πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι 

διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον 

αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

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. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 

Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 

(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του 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. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 

ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 

απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ 

εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά 

αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ 

και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να 

αντικακίςτανται 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 
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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 περ. α’ και β’, 

κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 

επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.  

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 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 οικείο 

επαγγελματικό μθτρϊο. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 

(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 

ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ 

ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ιςολογιςμοφσ κάκε μιασ εκ των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν 

χριςεων (2020, 2019, 2018), όπου να φαίνεται το φψοσ του μζςου γενικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν. Σε 

περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) 

διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε κα προςκομίςει τουσ ιςολογιςμοφσ για τισ χριςεισ που δραςτθριοποιείται, 

ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ δθμοςίευςι τουσ είναι υποχρεωτικι ςφμφωνα με τθ νομοκεςία περί εταιρειϊν 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο παρζχων τθσ υπθρεςίεσ. Σε περίπτωςθ που ςφμφωνα με τθν 

εκνικι νομοκεςία ο διαγωνιηόμενοσ δεν υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ ιςολογιςμοφ (ι που δεν ζχει 

ολοκλθρωκεί ακόμθ θ δθμοςίευςθ του ιςολογιςμοφ του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ), τότε πρζπει να 

υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ για τον κφκλο εργαςιϊν ςυνοδευόμενθ από τισ αντίςτοιχεσ φορολογικζσ 

δθλϊςεισ. 
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Εάν οι επιχειριςεισ λειτουργοφν ι αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά με τισ ηθτοφμενεσ 

υπθρεςίεσ, για το χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, 

υποβάλλουν τουσ ιςολογιςμοφσ που ζχουν εκδοκεί και τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά 

το διάςτθμα αυτό (π.χ. δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ ΦΡΑ, κλπ.). 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 

οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.  

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ οι οικονομικοί φορείσ ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά 

οφείλουν να υποβάλλουν βεβαιϊςεισ δθμοςίων ι/και ιδιωτικϊν φορζων ι οργανιςμϊν με τισ οποίεσ να 

αποδεικνφουν ότι ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν, τουλάχιςτον μία 

ςφμβαςθ προμικειασ του ςυγκεκριμζνου τφπου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, με αναφορά του αντίςτοιχου 

ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 

παροφςθσ.  

Β.5. 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.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ 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.  

Β.7. 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. 
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Επίςθσ υποβάλλονται πρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ Α.Ε.) ι απόφαςθ 

των διαχειριςτϊν, νομίμων εκπροςϊπων (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε.) τα οποία κα αναφζρουν: 

α) τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό 

β) τθν ζγκριςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ ςτθν οποία κα αναφζρεται 

ονομαςτικά το μζροσ τθσ ςφμβαςθσ (ποςοςτό ςυμμετοχισ) που αναλαμβάνει κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ 

γ) τον οριςμό νομίμου εκπροςϊπου για το διαγωνιςμό ι τον οριςμό κοινοφ νομίμου εκπροςϊπου τθσ 

ζνωςθσ για το διαγωνιςμό και τον τυχόν οριςμό αντικλιτου τθσ ζνωςθσ για το διαγωνιςμό με πλιρθ 

ςτοιχεία επικοινωνίασ 

δ) το Συντονιςτι τθσ Ζνωςθσ 

ε) ότι τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Οικονομικοί φορείσ που διζπονται από ειδικζσ διατάξεισ ςχετικά με τα προβλεπόμενα ςτα ςθμεία Β1-Β8 

αποδεικτικά ςτοιχεία, οφείλουν να προςκομίηουν τα αποδεικτικά που κατά περίπτωςθ προβλζπει ο νόμοσ. 

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 

προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

Β.9. Τα αποδεικτικά μζςα υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα 

αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, 

εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 

υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικά θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

Β.10. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα δικαιολογθτικά τθσ 

παροφςασ με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με 

οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ 

χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, ςτθ χϊρα 

προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν 

είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ για κάκε τμιμα (1.1, 1.2 κλπ) είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 
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2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ για το 

ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ και 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 αυτισ. 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5, με κατάκεςι τουσ ςτο 

πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, Σολωμοφ 60, 9οσ όροφοσ, τκ.10432, Ακινα, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 

ϊρεσ από τισ 09.30 ζωσ 15.00, ι αποςτζλλονται ταχυδρομικά (ςυςτθμζνθ επιςτολι ι courier).  

Θ εμπρόκεςμθ υποβολι των αιτιςεων αποδεικνφεται αποκλειςτικά από τον αρικμό Ρρωτοκόλλου 

παραλαβισ τθσ ΕΔΚΑ ι ςε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ από τθ ςφραγίδα του ταχυδρομείου. Δεν 

κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ 

ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 

αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ.  

Οι προςφορζσ τοποκετοφνται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δφο (2) αντίτυπα (το ζνα (1) ςε 

θλεκτρονικι μορφι), δακτυλογραφθμζνεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα, ςφμφωνα με τθν περί μεταφράςεων νομοκεςία, με εξαίρεςθ του τεχνικοφσ όρουσ που 

είναι δυνατό να αναφζρονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Τα εγχειρίδια που κα ςυνοδεφουν τθν προςφορά 

μποροφν να υποβάλλονται μόνο ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

Το ζνα αντίτυπο κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» και κα υπεριςχφει ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ του 

με τα υπόλοιπα αντίτυπα. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να 

αναγράφονται ευκρινϊσ ςτθν εξωτερικι του πλευρά τα ακόλουκα: 

 

 Τθ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με κεφαλαία γράμματα 

 Τθν πλιρθ επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ -  ΕΔΚΑ) 

 Τθν πλιρθ επωνυμία και τα πλιρθ ςτοιχεία του προςφζροντοσ 

 Τον τίτλο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 

 Τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
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 Τθν καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν 

 Τα είδθ (με αναφορά ςτον οικείο α/α) για τα οποία υποβάλλεται. 

 Τθν επιςιμανςθ «Να ΜΗΝ αποςφραγιςθεί από την Σαχυδρομική Τπηρεςία & το Πρωτόκολλο»  

 

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ 

οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ 

(μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), και τα απαραίτθτα 

ςτοιχεία επικοινωνίασ του φυςικοφ προςϊπου ι του νόμιμου εκπροςϊπου του νομικοφ προςϊπου 

(ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, e-mail). 

 

2.4.2.1 Ρεριεχόμενο Φακζλου Ρροςφοράσ  

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται οι εξισ ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι, επί ποινι 

απόρριψθσ ςε περίπτωςθ μθ ςφράγιςισ τουσ, (υπο)φάκελοι: 

(α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ (υπό)φάκελοσ Α, 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) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ (υπό)φάκελοσ Β, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 

περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά, και 

(γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ (υπό)φάκελοσ Γ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», ςτον 

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα 

ορίηονται ςτθν παροφςα. 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία  

υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ. 

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ  Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 

πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 

κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε 

ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.  

Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα : 

α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε  περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),   

β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και  

γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, 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 κάκε 

μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο 

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
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Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό 

χαρακτιρα, 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. 

Οι προςφορζσ πρζπει να ςυνταχκοφν με τον τρόπο και τα χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτθν 

παροφςα Ρρόςκλθςθ και να φζρουν τθν υπογραφι του Ρροςφζροντα ι του Εκπροςϊπου του, ενϊ όλεσ οι 

ςελίδεσ τουσ κα πρζπει να μονογράφονται από τον ίδιο. 

Δεν πρζπει να υπάρχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει οποιαδιποτε 

διόρκωςθ αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα. 

 

 2.4.3  Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»  

Ο (υπό)φάκελοσ Α, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» περιλαμβάνει επί 

ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ: 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 

περιλαμβάνουν: 

Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του αρκρ. 8 του Ν. 1599/86, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ και κα δθλϊνεται ότι: 

• ο προςφζρων πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ. 

• θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ τουσ οποίουσ 

αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

• θ προςφορά καλφπτει όλεσ τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ όπωσ τζκθκαν ςτθν Ρρόςκλθςθ. 

• τα ςτοιχεία ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 

• δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι από τθν παροφςα λόγοι αποκλειςμοφ. 

• θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου όπου κα αποςτζλλονται για γνωςτοποίθςθ τα ςχετικά, 

με τθν εξζλιξθ του διαγωνιςμοφ, ζγγραφα και αποφάςεισ. 

Τθν υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφουν: 

• οι διαχειριςτζσ ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

• ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι ο Διευκφνων ςφμβουλοσ για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ 

(Α.Ε.) 
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• ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τουσ Συνεταιριςμοφσ. 

• ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου. 

• κάκε μζλοσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ.  

 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι με τθν παροφςα πρόςκλθςθ και τα παραρτιματα αυτισ. Ειδικότερα, θ τεχνικι 

προςφορά περιλαμβάνει  ςυμπλθρωμζνο  και  κατάλλθλα  υπογεγραμμζνο  από  τον  προςφζροντα  το  

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  του Ραραρτιματοσ  I τθσ 

παροφςασ κακϊσ και τα ςχετικά ζγγραφα που τεκμθριϊνουν τισ απαντιςεισ του προςφζροντα και 

αναφζρονται από εκείνον ςτθ ςτιλθ «Ραραπομπι». Αν τα ζγγραφα και ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται 

χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ. Πλοι οι όροι των τεχνικϊν απαιτιςεων 

που ορίηονται ςτθν παροφςα και τα παραρτιματά τθσ είναι απαράβατοι και ουςιϊδεισ και θ οποιαδιποτε 

μθ ςυμμόρφωςθ προσ οιονδιποτε αυτϊν ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Στα περιεχόμενα τθσ 

τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά ςτοιχεία. Τυχόν 

εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. Εξυπακοφεται ότι κάκε 

προςφζρων οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει μόνο εκείνα τα πεδία του ΦΥΛΛΟΥ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ που αφοροφν τα είδθ για τα οποία υποβάλλει 

προςφορά.  

Με τθν προςφορά ςυνυποβάλλονται δείγματα για όλα τα είδθ για τα οποία υποβάλλεται προςφορά, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 216 του ν.4412/2016. Ρροςφορά χωρίσ τα δείγματα 

απορρίπτεται. 

Στθν περίπτωςθ που θ επιτροπι ςφναψθσ ςφμβαςθσ κρίνει, με αιτιολογθμζνεσ αποδείξεισ, ότι το δείγμα 

που κατατζκθκε από τθν εταιρεία δεν πλθροί όλουσ του τεχνικοφσ όρουσ, τότε θ επιτροπι κα απορρίπτει 

το ςυγκεκριμζνο είδοσ και κα αξιολογεί τθν αμζςωσ καλφτερθ τεχνικι προςφορά. 

 

 

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, όπωσ 

ορίηεται ςτθν ενότθτα 2.3. 

 Ο Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου αναδόχου πρζπει να υποβλθκεί με ποινι 

αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τα υποδείγματα του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ. 

Ο Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, περιλαμβάνει  τθ ςυνολικι τιμι τθσ προςφοράσ κακϊσ και τθν 

ανάλυςθ με τιμζσ μονάδοσ για κάκε είδοσ του προςφερόμενου τμιματοσ. 

Το ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνο και κατάλλθλα υπογεγραμμζνο από 

τον προςφζροντα, κατά τα ανωτζρω.  
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Α. Τιμζσ 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ δίνονται ςε ευρϊ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται 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 ςτθν παροφςα και ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 

αναπροςαρμόηονται.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται ακόμα οποιεςδιποτε επιβαρφνςεισ ι/και επιπρόςκετα κόςτθ ςε (αναφζρονται 

ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά) εξοπλιςμό ι/και προςωπικό ι/και ϊρεσ λειτουργίασ προκφψουν από τθν 

υφιςτάμενθ υγειονομικι πανδθμία τθσ νόςου του κορωνοϊοφ (COVID – 19). Τονίηεται ιδιαιτζρωσ ότι ο 

ανάδοχοσ κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθ γνϊςθ και εφαρμογι των υφιςτάμενων αλλά και τυχόν 

μελλοντικϊν πρωτοκόλλων λειτουργίασ, όπωσ αυτά κα οριςκοφν από τισ αρμόδιεσ υγειονομικζσ αρχζσ, 

χωρίσ θ εν λόγω εφαρμογι να αποτελεί αιτία αναπροςαρμογισ του τιμιματοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

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 ςφμβαςθσ.  

Το υπόδειγμα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ. 

2.4.5 Δικαιολογθτικά  κατακφρωςθσ 

Ο (υπό)φάκελοσ Γ,  με τθν  ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά  κατακφρωςθσ»  περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ 
τθσ προςφοράσ, 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 ενότθτα 2.2.9.2 
«Αποδεικτικά μζςα (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ)» τθσ  παροφςασ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ ενότθτασ 2.2.3 «Λόγοι αποκλειςμοφ»  τθσ παροφςασ κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ παροφςασ. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 
τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά πρζπει να κατατεκοφν για ζνα ζκαςτο μζλοσ αυτισ. 

2.4.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εννιά (9) 

μθνϊν 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 
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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 προςφορϊν 

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. (Δικαιολογθτικά  κατακφρωςθσ) 2.4.6 (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ 

και αξιολόγθςθ προςφορϊν), τθσ παροφςασ,  

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, 

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 δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα άρκρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ 

παροφςασ, 

ςτ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 

περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 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, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςθσ πρόςκλθςθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ 

πρόςκλθςθσ και τθσ ςφμβαςθσ. 

ι) θ οποία ξεπερνά τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ Σφμβαςθσ  

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Θ αποςφράγιςθ και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει ςε ενιαίο ςτάδιο με τθν ανάκεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ από τθν αρμόδια Επιτροπι αξιολόγθςθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 32Α του ν.4412/2016). 
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 Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, 

αποςφραγίηοντασ τουσ κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ, τθσ οικονομικισ προςφοράσ και των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςυγκεκριμζνα τθν Ρζμπτθ 28-05-

2021 και ϊρα 11:00 π.μ.  

 Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 

διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ. 

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. 

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. 

 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, 

εφαρμοηόμενων των κειμζνων διατάξεων, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 και ιδίωσ τα 

άρκρα 32, 32A, 269 και 269A αυτοφ. 

 

3.1.3 Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου 

Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ του (υπό)φάκελου Γ,  με τθν  ζνδειξθ 

«Δικαιολογθτικά  κατακφρωςθσ» του προςωρινοφ αναδόχου.  Αν μετά τθν 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 ειδοποίθςισ του. Θ 

ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για 

δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου 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 είναι 

ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 

και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 - 2.2.6 

(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  
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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 2.2.3-2.2.6 τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από 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. 

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. 

Θ ςφμβαςθ για τθν προμικεια κάκε τμιματοσ (π.χ. για το τμιμα 1.1, 1.2 κλπ) ανατίκεται ςτον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά 

βάςει τιμισ, για το τμιμα αυτό (ιτοι ςε αυτόν που προςζφερε τθ χαμθλότερθ τιμι για το τμιμα 

ςυμπεριλαμβανομζνων κάκε δαπανϊν μεταφοράσ και κατά τόπο παράδοςθσ του τμιματοσ ςφμφωνα με 

τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ) και, ταυτόχρονα, πλθροί όλουσ τουσ όρουσ και όλεσ τισ προχποκζςεισ τθσ 

παροφςασ και των Ραραρτθμάτων αυτισ. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο του είδουσ με κλιρωςθ 

μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται δθμόςια ενϊπιον 

τθσ Επιτροπισ και παρουςία  των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ 

Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 

πρακτικοφ από τθν αρμόδια Επιτροπι. Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια ενιαία 

απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλθσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ (βλ. άρκρο 

32Α ν. 4412/2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

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 δεν ζχει αποκλειςτεί 

οριςτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 

κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 

τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ, θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον παρζλκει άπρακτθ θ 

προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία 

άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ 

αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 

χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου 372 του ν.4412/2016. 
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Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 

προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 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, και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 του ν.4412/2016 για 

τον 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 πραγματι κζσ 

αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ 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.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι 

δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται ςτθν ΑΕΡΡ με χριςθ του προδικαςτικι προςφυγι αςκικθκε 

με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Ι του π.δ 39/2017 και πρζπει να είναι 

νομίμωσ υπογεγραμμζνθ. 

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, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από 

άςκθςθ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι 

υποψιφιοι. 
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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 . 

Στθν περίπτωςθ αυτι θ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ.1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016 και ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν, κοινοποιεί τθν προςφυγι ςτθν ανακζτουςα αρχι και τθν καλεί:  

(α) να κοινοποιιςει τθν προςφυγι το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο 

ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το δικαίωμα 

παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του 

άρκρου 362, και  

(β) να διαβιβάςει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμζρα κοινοποίθςθσ, τον 

πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τισ απόψεισ τθσ επί τθσ προςφυγισ και τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ 

τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 1, ςτουσ ενδιαφερομζνουσ τρίτουσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 

ςτισ απόψεισ τθσ να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν 

προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 

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 προκεςμ ία είκοςι (20) θμερϊν 

από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 

Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 

ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ 

διαδικαςίασ 

Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται 

ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον 

προςφεφγοντα με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ 

ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από 

τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ. 

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

από τθν ΑΕΡΡ. 

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.  

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 

ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 

ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 

προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 

ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 

πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 

ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
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Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 

ακφρωςθσ. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 

τθν κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ 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 διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 

ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 

4412/2016.). 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω 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. 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ   

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

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. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 

Ραράρτθμα ΙΙI τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ 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 μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
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παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 

εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα ζχει διάρκεια ιςχφοσ θ οποία κα καλφπτει τθ χρονικι διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ, επαυξθμζνθ κατά δφο (2) επιπλζον μινεσ. Θ Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να 

προςκομιςκεί από τον  προςωρινό Ανάδοχο εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε 

αυτόν τθσ Ρρόςκλθςθσ για υπογραφι τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ. 

 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει, οι όροι τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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 του ν. 4412/2016. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ 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. 

Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τα ειδικά οριηόμενα ςτο 

ςχζδιο ςφμβαςθσ που επιςυνάπτεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV τθσ παροφςασ. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Θ 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. 

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. 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. 
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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 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

 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 2.2.2.1 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. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι των ειδϊν. 

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. 4412/2016, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Θ πλθρωμι κα γίνεται για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε τιμολογίου αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά 

πρωτόκολλα οριςτικισ παραλαβισ του Ραραδοτζου που αφορά θ πλθρωμι. Επίςθσ κα προςκομίηεται 

όπωσ προβλζπεται πιςτοποιθτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

Θ τιμολόγθςθ εκάςτου τμιματοσ κα γίνει με βάςθ τον επιμεριςμό που αποτυπϊνεται ςτον αναλυτικό 

Ρίνακα τμθμάτων τθσ παροφςασ (ιτοι π.χ. για το τμιμα 1.1 κα πρζπει να εκδοκοφν δφο διακριτά 

τιμολόγια, ζνα για τθν ποςότθτα που αφορά τισ Χειρουργικζσ μάςκεσ για τισ ΜΦΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΝΑΤ 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΘΣ και βαρφνει τον Ρ/Υ τθσ Ρράξθσ με (MIS) 5091689 και ζνα για τθν ποςότθτα που 

αφορά τισ Χειρουργικζσ μάςκεσ για τα ΚΚΡ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΝΑΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΘΣ και βαρφνει τον Ρ/Υ 

τθσ Ρράξθσ με (MIS) 5091683, κ.ο.κ. ). 

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 παροχι τθσ υπθρεςίασ  ςτον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

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. 4412/2016 όπωσ ιςχφει 

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 όπωσ ιςχφει). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται ακόμα οποιεςδιποτε επιβαρφνςεισ ι/και επιπρόςκετα κόςτθ ςε (αναφζρονται 

ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά) εξοπλιςμό ι/και προςωπικό ι/και ϊρεσ λειτουργίασ προκφψουν από τθν 

υφιςτάμενθ υγειονομικι πανδθμία τθσ νόςου του κορωνοϊοφ (COVID – 19). Τονίηεται ιδιαιτζρωσ ότι ο 

ανάδοχοσ κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθ γνϊςθ και εφαρμογι των υφιςτάμενων αλλά και τυχόν 

μελλοντικϊν πρωτοκόλλων λειτουργίασ, όπωσ αυτά κα οριςκοφν από τισ αρμόδιεσ υγειονομικζσ αρχζσ, 

χωρίσ θ εν λόγω εφαρμογι να αποτελεί αιτία αναπροςαρμογισ του τιμιματοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ 8 % επί του κακαροφ ποςοφ. 

Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ προςϊπων άνευ νομικισ υπόςταςθσ, τα παραςτατικά εκδίδονται 

από κάκε ζνα μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ ι τθσ ζνωςθσ χωριςτά, κατά τθν αναλογία του μζρουσ τθσ 

προμικειασ που ζχει αναλάβει να υλοποιιςει, όπωσ ζχει περιγραφεί ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά τθσ ζνωςθσ 

ι κοινοπραξίασ, με αναφορά ςτθν περιγραφι αυτι. 

 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 

απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 

οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 

ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 
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Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του 

αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 

λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόςτιμο  5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 

χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 

παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 

αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 

αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 

ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 

φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 

καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 

επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 

κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 

εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 

πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 

απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

 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), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 

αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 

ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 

τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
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οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 

απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 

προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 

απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 

εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν  

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 

και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016  .  

Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 

προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1 Τα υλικά ατομικισ προςταςίασ κα παραδοκοφν ανά τμιμα και ανά Ρεριφζρεια ςτθν ζδρα του 

οικείου Κζντρου Κοινωνικισ Ρρόνοιασ και ειδικά για τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου, όπου δεν εδρεφει 

Κζντρο Κοινωνικισ Ρρόνοιασ, θ παράδοςθ κα γίνει ςτθν ζδρα του Κζντρου Κοινωνικισ Ρρόνοιασ Αττικισ 

κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι και κατόπιν ςυνεννόθςθσ με 

τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Ωσ προσ  τθν παράδοςθ των ποςοτιτων των τμθμάτων 1.1. ζωσ 1.13., 2.1. ζωσ 2.13 και 4.1. ζωσ 4.11, αυτι 

κα πραγματοποιθκεί εντόσ 10 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για το 50% τθσ προςφερόμενθσ 

ποςότθτασ κάκε τμιματοσ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ του υπόλοιπου 50% τθσ προςφερόμενθσ 

ποςότθτασ των ανωτζρω τμθμάτων κα πραγματοποιθκεί μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 45 θμερϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Ωσ προσ  τθν παράδοςθ των ποςοτιτων των τμθμάτων 3.1. ζωσ 3.13., αυτι κα πραγματοποιθκεί εντόσ 20 

θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για το 50% τθσ προςφερόμενθσ ποςότθτασ κάκε τμιματοσ. Θ 

ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ του υπόλοιπου 50% τθσ προςφερόμενθσ ποςότθτασ των ανωτζρω 

τμθμάτων κα πραγματοποιθκεί μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 55 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 

ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 

που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
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ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 

παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 

λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 

υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 

υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 

αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ 

τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1 H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τθν Κεντρικι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του 

Ζργου κακϊσ και από Ρεριφερειακζσ Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, που ςυγκροτοφνται για 

κάκε Υποζργο των Ρράξεων: α) με τίτλο «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τισ Μονάδεσ Φροντίδασ 

Θλικιωμζνων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» και κωδικό ΟΡΣ (MIS) 

5091689 και β) με τίτλο «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τα Κζντρα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» και κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091683, που 

ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και τθν με αρ πρωτ.27026/10.5.2021 Απόφαςθσ Απόφαςθ με κζμα: 

«Κακοριςμόσ των προχποκζςεων και τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ενίςχυςθσ 

Μονάδων Φροντίδασ Θλικιωμζνων κερδοςκοπικοφ και μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, κακϊσ και των 

Ραραρτθμάτων Χρονίων Ρακιςεων και των Ραραρτθμάτων ΑμεΑ των Κζντρων Κοινωνικισ Ρρόνοιασ ςτα 

οποία παρζχονται υπθρεςίεσ κλειςτισ φροντίδασ ςε θλικιωμζνουσ μζςω τθσ παροχισ εισ είδοσ μζςων 

ατομικισ προςταςίασ εργαηομζνων για τθν αποφυγι διάδοςθσ του κορονοϊοφ Covid -19». 

Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 

επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με πρακτικι 

δοκιμαςία ι/και με μακροςκοπικό ζλεγχο. Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
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Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 

οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 

άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 

υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 

ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 

επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 

ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 

ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των ελζγχων που  διενεργικθκαν από τισ 

επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋ εφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα 

ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ 

αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 

αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2 Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 

εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν παράδοςθ του ςυνόλου των υλικϊν. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 

επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 

ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 

ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 

αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 

να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 

τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 

χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 

προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
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πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 

των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

 

6.3  Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο 

εξωτερικό 

Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ. 

 

6.4  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.4.1 Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 

απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 

τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 

ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 

και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 

κυρϊςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά 

ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να 

αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 

3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.5  Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

6.5.1 Με τθν προςφορά του υποψιφιου αναδόχου ςυνυποβάλλονται δείγματα για όλα τα είδθ για τα 

οποία υποβάλλεται προςφορά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 216 του ν.4412/2016. Ρροςφορά 

χωρίσ τα δείγματα απορρίπτεται. 

6.5.2 Τα δείγματα όλων των προσ προμικεια ειδϊν κατατίκενται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, εισ διπλοφν για 

κάκε είδοσ. Τα δείγματα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ. Τα 

δείγματα αξιολογοφνται κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ με κάκε πρόςφορο τρόπο 

(μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ, πρακτικι δοκιμαςία ι ςυνδυαςμόσ αυτϊν). 
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Κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 

32Α του ν.4412/2016, τίκενται υπόψθ τθσ και τα ςχετικά δείγματα. Θ ζγκριςθ των δειγμάτων και 

αντιδειγμάτων γίνεται από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κατά το ςτάδιο ζγκριςθσ των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Αν κατά τθν διαδικαςία ζγκριςθσ τροποποιθκοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, το 

επίςθμο δείγμα δεν κα ιςχφει κατά το μζροσ ςτο οποίο αναφζρονται οι τροποποιιςεισ. 

Στθν περίπτωςθ που θ επιτροπι ςφναψθσ ςφμβαςθσ κρίνει, με αιτιολογθμζνεσ αποδείξεισ, ότι το δείγμα 

που κατατζκθκε από τθν εταιρεία δεν πλθροί όλουσ του τεχνικοφσ όρουσ, τότε θ επιτροπι κα απορρίπτει 

το ςυγκεκριμζνο είδοσ και κα αξιολογεί τθν αμζςωσ καλφτερθ τεχνικι προςφορά. 

Θ αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων βαρφνει τουσ προμθκευτζσ και δεν καταβάλλεται. 

 

6.6  Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 

Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ. 

 

6.7  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου 

6.7.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 

ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

6.7.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 

θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 

αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  

6.7.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 

εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 

ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
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Ο ΥΡΟΥΓΟΣ 

ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΗΘΔΑΚΘΣ 

ΑΔΑ: 94ΣΙ46ΜΤΛΚ-ΩΦΦ
21PROC008623361 2021-05-18



58 

 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 

 

 

Α/Α 
ΤΜΘΜΑΤΟ

Σ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ - 
ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α 

ΡΛΘΘΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩ
Ν 

ΑΡΑΙΤΘΣ
Θ 

ΑΡΑΝΤΘΣ
Θ 

ΡΑΑΡΟΜΡ
Θ 

1 
Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 

Χειρουργικι μάςκα 
τφπου ΙΙ με λάςτιχο 
τριϊν ςτρωμάτων. Να 
είναι καταςκευαςμζνθ 
ςφμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ-14683, 
κατθγορία ΙΙ. 

Να παρζχει υψθλι 
βακτθριακι προςταςία, 
να είναι υποαλλεργικι, 
καταςκευαςμζνθ από 
μαλακό υλικό, άνετθ, 
ανκεκτικι ςτθν υγραςία 
με άριςτθ 
αεροδιαπερατότθτα. 
Κατά μικοσ και ςτθν 
άνω πλευρά τθσ μάςκασ 
να υπάρχει εςωτερικό 
εφκαμπτο επιρρινειο 
ζλαςμα. Να φζρουν 
παράλλθλεσ πτυχϊςεισ 
ςε όλουσ το πλάτοσ τουσ 
και να καλφπτουν 
πλιρωσ το κάτω τμιμα 
του προςϊπου. 
Ειδικότερα, κα πρζπει 
να διακζτει: 

 Bacterial 

Filtration 

Efficiency (BFE) 

≥ 98% ςτο 1 

micro,  

 Differential 

Pressure ≤ 40 

(Pa/cm²) και  

 Microbial 

Cleanliness ≤ 30 

(cfu/g) 

Χαρακτθριςτικά 

50 
τεμάχια 

  ΝΑΙ     
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ςυςκευαςίασ: 

 Συςκευαςία 50 

τεμαχίων ανά 

κυτίο και 

εςωτερικά 5 

ςυςκευαςίεσ 

των 10 μαςκϊν. 

 Shrink packing 

ςτο εξωτερικό 

του κάκε 

κυτίου, ϊςτε να 

διαςφαλιςτεί θ 

αςφαλισ 

υγειονομικά 

μεταφορά των 

μαςκϊν, κακϊσ 

και θ μθ 

παραβίαςθ τθσ 

ςυςκευαςίασ. 

 Αναγραφι 

οδθγιϊν 

χριςθσ και 

προδιαγραφϊν 

προϊόντοσ ςτθν 

Ελλθνικι ςε 

κάκε κυτίο. 

Επί του ςϊματοσ των 
μαςκϊν να είναι 
ενςωματωμζνα ςε 
ευδιάκριτα ςθμεία τα 
λογότυπα του 
Υπουργείου Εργαςίασ 
και Κοινωνικϊν 
Υποκζςεων κακϊσ και 
τθσ ΕΕ, & του ΕΣΡΑ 14-
20 ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτον 
Επικοινωνιακό οδθγό 
ΕΣΡΑ 14-20, που 
επιςυνάπτεται ςτο 
παρόν ωσ Ραράρτθμα V 

1.1 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΑΚΘΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
5746 ΝΑΙ     
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21PROC008623361 2021-05-18



60 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΑΚΘΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
2330 ΝΑΙ     

1.2 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
12298 ΝΑΙ     

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
3872 ΝΑΙ     

1.3 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
689 ΝΑΙ     

1.4 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΘΡΕΙΟΥ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
2016 ΝΑΙ     
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Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΘΡΕΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
2220 ΝΑΙ     

1.5 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
2822 ΝΑΙ     

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
2853 ΝΑΙ     

1.6 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
8652 ΝΑΙ     

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
1840 ΝΑΙ     

1.7 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΒΟΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
2688 ΝΑΙ     
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Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΒΟΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
1112 ΝΑΙ     

1.8 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
2167 ΝΑΙ     

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
792 ΝΑΙ     

1.9 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΣΤΕΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
5477 ΝΑΙ     

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΣΤΕΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
2033 ΝΑΙ     

1.10 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΘΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
54701 ΝΑΙ     
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Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΘΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
6667 ΝΑΙ     

1.11 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
2923 ΝΑΙ     

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
809 ΝΑΙ     

1.12 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΘΤΘΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
9559 ΝΑΙ     

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΘΤΘΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
3189 ΝΑΙ     

1.13 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΡΕΛΟΡΡΟΝΘΣΟ
Υ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
6149 ΝΑΙ     
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2 
Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 

Χειρουργικι μάςκα 
τφπου ΙΙR με λάςτιχο 
τριϊν ςτρωμάτων. Να 
είναι καταςκευαςμζνθ 
ςφμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ-14683, 
κατθγορία ΙΙR. 

Να παρζχει υψθλι 
βακτθριακι προςταςία, 
να είναι υποαλλεργικι, 
καταςκευαςμζνθ από 
μαλακό υλικό, άνετθ, 
ανκεκτικι ςτθν υγραςία 
με άριςτθ 
αεροδιαπερατότθτα. Να 
είναι IIR ςε ςχζςθ με τθν 
ικανότθτα αντοχισ ςτθν 
εκτίναξθ υγρϊν- 
αδιάβροχθ. Κατά μικοσ 
και ςτθν άνω πλευρά 
τθσ μάςκασ να υπάρχει 
εςωτερικό εφκαμπτο 
επιρρινειο ζλαςμα. Να 
φζρουν παράλλθλεσ 
πτυχϊςεισ ςε όλουσ το 
πλάτοσ τουσ και να 
καλφπτουν πλιρωσ το 
κάτω τμιμα του 
προςϊπου. Ειδικότερα, 
κα πρζπει να διακζτει: 

 Bacterial 

Filtration 

Efficiency (BFE) 

≥ 98% ςτο 1 

micro,  

 Differential 

Pressure ≤ 40 

(Pa/cm²) και  

 Microbial 

Cleanliness ≤ 30 

(cfu/g) 

Χαρακτθριςτικά 
ςυςκευαςίασ: 

 Συςκευαςία 50 

τεμαχίων ανά 

κυτίο και 

εςωτερικά 5 

ςυςκευαςίεσ 

των 10 μαςκϊν. 

 Shrink packing 

ςτο εξωτερικό 

του κάκε 

50 
τεμάχια 

  ΝΑΙ     
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κυτίου, ϊςτε να 

διαςφαλιςτεί θ 

αςφαλισ 

υγειονομικά 

μεταφορά των 

μαςκϊν, κακϊσ 

και θ μθ 

παραβίαςθ τθσ 

ςυςκευαςίασ. 

 Αναγραφι 

οδθγιϊν 

χριςθσ και 

προδιαγραφϊν 

προϊόντοσ ςτθν 

Ελλθνικι ςε 

κάκε κυτίο. 

Επί του ςϊματοσ των 
μαςκϊν να είναι 
ενςωματωμζνα ςε 
ευδιάκριτα ςθμεία τα 
λογότυπα του 
Υπουργείου Εργαςίασ 
και Κοινωνικϊν 
Υποκζςεων κακϊσ και 
τθσ ΕΕ, & του ΕΣΡΑ 14-
20 ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτον 
Επικοινωνιακό οδθγό 
ΕΣΡΑ 14-20, που 
επιςυνάπτεται ςτο 
παρόν ωσ Ραράρτθμα V  

2.1 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΑΚΘΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
5746 ΝΑΙ     

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΑΚΘΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
2330 ΝΑΙ     
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2.2 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
12298 ΝΑΙ     

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
3872 ΝΑΙ     

2.3 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
689 ΝΑΙ     

2.4 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΘΡΕΙΟΥ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
2016 ΝΑΙ     

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΘΡΕΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
2220 ΝΑΙ     
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2.5 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
2822 ΝΑΙ     

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
2853 ΝΑΙ     

2.6 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
8652 ΝΑΙ     

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
1840 ΝΑΙ     

2.7 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΒΟΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
2688 ΝΑΙ     

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΒΟΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
1112 ΝΑΙ     
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2.8 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
2167 ΝΑΙ     

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
792 ΝΑΙ     

2.9 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΣΤΕΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
5477 ΝΑΙ     

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΣΤΕΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
2033 ΝΑΙ     

2.10 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΘΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
54701 ΝΑΙ     

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΘΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
6667 ΝΑΙ     
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2.11 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
2923 ΝΑΙ     

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
809 ΝΑΙ     

2.12 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΘΤΘΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
9559 ΝΑΙ     

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΘΤΘΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
3189 ΝΑΙ     

2.13 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ Type II R 
για τισ ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΡΕΛΟΡΡΟΝΘΣΟ
Υ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
50 

τεμάχια 
6149 ΝΑΙ     
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3 

Εξεταςτικά 
γάντια μιασ 
χριςθσ 
νιτριλίου χωρίσ 
ποφδρα με 
αντοχι level A 
ςε αικυλικι 
αλκοόλθ 70%, 
μεγζκθ 
Small,Medium, 
Large 

Το υλικό τουσ να είναι 
ςυνκετικό καουτςοφκ. 
Να πλθροφν τα 
πρότυπα του ΕΛΟΤ και 
πιο ςυγκεκριμζνα τισ 
ΕΝ 455-1, ΕΝ 455-2 και 
ΕΝ 
455-3 (2001). 
Απουςία οπϊν. Το 
αποδεκτό επίπεδο 
ποιότθτασ (AQL) 
πρζπει να είναι 1,5 
υψθλισ αντοχισ και 
εκταςιμότθτασ. Μεγάλο 
μικοσ για να 
καλφπτεται επαρκϊσ ο 
καρπόσ (μακριά 
μανςζτα). 
Να ζχει ςιμανςθ CE 
ςτθν ςυςκευαςία. 
Να ζχει μακρά 
θμερομθνία λιξεωσ (3-
5 ζτθ από τθν 
παραλαβι). 
Μεγζκθ: 
• 20% small 
• 40% medium 
• 40% large 

100 
τεμάχια  

ΝΑΙ     

3.1 

 

Εξεταςτικά 
γάντια για τισ 
ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΑΚΘΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
3504 ΝΑΙ     

Εξεταςτικά 
γάντια για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΑΚΘΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
1560 ΝΑΙ     
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3.2 

 

Εξεταςτικά 
γάντια για τισ 
ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
8438 ΝΑΙ     

Εξεταςτικά 
γάντια για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
1531 ΝΑΙ     

3.3 

Εξεταςτικά 
γάντια για τισ 
ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
696 ΝΑΙ     

3.4 

 

Εξεταςτικά 
γάντια για τισ 
ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΘΡΕΙΟΥ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
1238 ΝΑΙ     

Εξεταςτικά 
γάντια για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΘΡΕΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
792 ΝΑΙ     

3.5 

 

Εξεταςτικά 
γάντια για τισ 
ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
2170 ΝΑΙ     
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Εξεταςτικά 
γάντια για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
1440 ΝΑΙ     

3.6 

 

Εξεταςτικά 
γάντια για τισ 
ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
5011 ΝΑΙ     

Εξεταςτικά 
γάντια για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
509 ΝΑΙ     

3.7 

 

Εξεταςτικά 
γάντια για τισ 
ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΒΟΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
2203 ΝΑΙ     

Εξεταςτικά 
γάντια για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΒΟΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
341 ΝΑΙ     

3.8 

 

Εξεταςτικά 
γάντια για τισ 
ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
1762 ΝΑΙ     

ΑΔΑ: 94ΣΙ46ΜΤΛΚ-ΩΦΦ
21PROC008623361 2021-05-18



73 

 

Εξεταςτικά 
γάντια για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
442 ΝΑΙ     

3.9 

 

Εξεταςτικά 
γάντια για τισ 
ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΣΤΕΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
3821 ΝΑΙ     

Εξεταςτικά 
γάντια για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΣΤΕΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
960 ΝΑΙ     

3.10 

 

Εξεταςτικά 
γάντια για τισ 
ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΘΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
38654 ΝΑΙ     

Εξεταςτικά 
γάντια για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΘΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
1738 ΝΑΙ     

3.11 

 

Εξεταςτικά 
γάντια για τισ 
ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
2122 ΝΑΙ     

Εξεταςτικά 
γάντια για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
504 ΝΑΙ     
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3.12 

 

Εξεταςτικά 
γάντια για τισ 
ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΘΤΘΣ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
6605 ΝΑΙ     

Εξεταςτικά 
γάντια για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΘΤΘΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
979 ΝΑΙ     

3.13 

Εξεταςτικά 
γάντια για τισ 
ΜΦΘ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΡΕΛΟΡΡΟΝΘΣΟ
Υ 

(MIS) 5091689 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
100 

τεμάχια 
3970 ΝΑΙ     

4 

όμπεσ non- 
woven 
υγροαπωκθτικζ
σ με μακριά 
μανίκια με 
λάςτιχο ςτον 
καρπό 

όμπα μιασ χριςεωσ 
οδθγοφ – 
υγροαπωκθτικι Να 
είναι ενόσ μεγζκουσ. 
Nα ζχει δζςιμο ςτο 
λαιμό και ςτθν μζςθ. 
Να ζχει μακρφ μανίκι 
με λάςτιχο ςτον καρπό. 
Να διακζτει CE 
(Ευρωπαϊκι οδθγία 
93/42/EEC). 
Να ζχει μικοσ minim 
120- 130 εκ. 
Να ζχει μακρά 
θμερομθνία λιξεωσ (3-
5 ζτθ από τθν 
παραλαβι). 

1 
τεμάχιο 

  ΝΑΙ     

4.1 

όμπεσ για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΑΚΘΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
1 
τεμάχιο 

34920 ΝΑΙ     
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4.2 

όμπεσ για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
1 
τεμάχιο 

58680 ΝΑΙ     

4.3 

όμπεσ για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΘΡΕΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
1 

τεμάχιο 
33480 ΝΑΙ     

4.4 

όμπεσ για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
1 
τεμάχιο 

42840 ΝΑΙ     

4.5 

όμπεσ για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
1 

τεμάχιο 
27720 ΝΑΙ     

4.6 

όμπεσ για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΒΟΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
1 
τεμάχιο 

16920 ΝΑΙ     

4.7 

όμπεσ για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
1 

τεμάχιο 
11880 ΝΑΙ     
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4.8 

όμπεσ για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΣΤΕΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
1 
τεμάχιο 

30960 ΝΑΙ     

4.9 

όμπεσ για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΘΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
1 

τεμάχιο 
101160 ΝΑΙ     

4.10 

όμπεσ για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΘΤΘΣ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
1 
τεμάχιο 

48240 ΝΑΙ     

4.11 

όμπεσ για τα 
ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

(MIS) 5091683 

ΠΡΩΣ ΡΑΑΡΑΝΩ 
1 
τεμάχιο 

12240 ΝΑΙ     

 

(εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

Θ εμφάνιςθ τιμισ / τιμϊν ςτθν «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

Επίςθσ θ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» πρζπει να περιζχει: 

- ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κ.λπ.)  

- οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Ρροςφορά του προςφζροντοσ και 

απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. 

Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι (τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 

επεξθγιςεισ) για τουσ οποίουσ κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 
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Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» τότε θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον προςφζροντα, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα 

πρόςκλθςθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του προςφζροντοσ. 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ 

Ρροςφοράσ το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν ι αναλυτικζσ 

τεχνικζσ περιγραφζσ του εξοπλιςμοφ κ.λπ. που κατά τθν κρίςθ του προςφζροντοσ τεκμθριϊνουν τα 

ςτοιχεία των απαντιςεων ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και θ παροχι όλων 

των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία κατά τθν 

αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – ΖΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

Θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να περιλαμβάνει ςυμπλθρωμζνο τον ακόλουκο 

Ρίνακα: 

 

Α. ΡΩΤ. ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ  

ΤΙΤΛΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ  

ΕΤΑΙΙΚΘ ΕΡΩΝΥΜΙΑ «………………………………………………….» 

ΕΤΑΙΙΚΘ ΜΟΦΘ  

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ  

ΑΦΜ – ΔOY  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ, Τ.Κ., ΡΟΛΘ ΕΔΑΣ  

ΤΘΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  

Υπεφκυνοσ Επικοινωνίασ  
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Επίςθσ, θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να περιλαμβάνει τα κατωτζρω: 

Σόποσ, ημερομηνία 

ΑΡΟ: Στοιχεία οικονομικοφ φορζα 

ΡΟΣ: Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, τομζα Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ - ΕΔΚΑ 

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΦΟΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΝΟΙΑΣ, ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΑΞΕΩΝ: Α) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΟΝΤΙΔΑΣ ΘΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΡΕΙΩΝ ΤΘΣ ΡΑΝΔΘΜΙΑΣ COVID-19» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΟΡΣ (MIS) 5091689 ΚΑΙ Β) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΡΕΙΩΝ ΤΘΣ ΡΑΝΔΘΜΙΑΣ COVID-19» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΟΡΣ (MIS) 5091683, 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ: Εννζα (9) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ. 

Με τθν παροφςα δθλϊνω τθ ςυμμετοχι μου ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ΕΔΚΑ με αρ. πρωτ. 

πρόςκλθςθσ:……(ςυμπλθρϊνεται από τον οικονομικό φορζα)……. που αφορά ςτθν Ρρομικεια εξοπλιςμοφ 

ατομικισ προςταςίασ για τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Ρρόνοιασ, και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και 

ανεπιφφλακτα τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ και προχποκζςεισ που περιλαμβάνονται, και 

αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ τθσ παρακάτω προμικειασ: 

 

Α/Α 
ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

 
ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

 

 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

 
ΚΟΣΤΟΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΡΑ 

 
ΚΟΣΤΟΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΜΕ ΦΡΑ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΡ. ΦΡΑ 

1.1 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ για τισ 
ΜΦΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΑΚΘΣ 

(MIS) 5091689 

    

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΝΑΤ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΑΚΘΣ 

(MIS) 5091683 

  

1.2 

 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ για τισ 
ΜΦΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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(MIS) 5091689 

Χειρουργικζσ 
μάςκεσ για τα ΚΚΡ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(MIS) 5091683 

  

.. ….. … …. …. …. 

.. …. …. …. …. …. 

      

(εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 

 

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 ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ και ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Πλεσ οι κρατιςεισ 

υπολογίηονται επί τθσ κακαρισ αξίασ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ:  Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, τομζα Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ - ΕΔΚΑ 

Σολωμοφ 60, Ακινα 10432  

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ……………………………………………………………………….. 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ που αφορά τθν ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΘΣ 

ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΝΟΙΑΣ, ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ των Ρράξεων: α) με τίτλο 

«Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τισ Μονάδεσ Φροντίδασ Θλικιωμζνων για τθν αντιμετϊπιςθ των 

ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» και κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091689 και β) με τίτλο «Ρρομικεια 

υγειονομικοφ υλικοφ για τα Κζντρα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ 

πανδθμίασ Covid-19» και κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091683, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) 

........................ Ρρόςκλθςθ ........................... τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Υποκζςεων, τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ - ΕΔΚΑ 
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Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε τρεισ (3)  θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ 

αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ παροφςασ γίνεται μετά 

τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου 

ι  

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)  
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Σχζδιο Σφμβαςθσ  

                          

                                                  

              ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ  ΕΓΑΣΙΑΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ, 

ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ - ΕΔΚΑ 

    

Αρ. πρωτ. ………………… 

Αρικ. Σφμβαςθσ: ……………….. 

Ροςόν: ……….. € με ΦΡΑ       

 

 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΘΣ 

ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΡΟΝΟΙΑΣ, ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ των Ρράξεων: α) με 

τίτλο «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τισ 

Μονάδεσ Φροντίδασ Θλικιωμζνων για τθν 

αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ 

Covid-19» και κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091689 και β) 

με τίτλο «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τα 

Κζντρα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ 

Covid-19» και κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091683» 

                                             

ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΡΟΣΟΥ …….. € με ΦΡΑ 

 

Στθν Ακινα ςιμερα, ……………… …. 

 

Μεταξφ αφενόσ, 

1. Τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, τομζα Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ – ΕΔΚΑ καλουμζνθσ εφεξισ Ανακζτουςασ Αρχισ που εδρεφει ςτθν Ακινα, Σολωμοφ 60 (ΤΚ 

104 32), εκπροςωποφμενθσ νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον Υπουργό Εργαςίασ & 

Κοινωνικϊν Υποκζςεων. Φορζασ Χρθματοδότθςθσ τθσ ςφμβαςθσ: Υπουργείο Εργαςίασ & Κοινωνικϊν 

Υποκζςεων, Σταδίου 29 ΤΚ 10559 ΑΦΜ: 099012257, Α’ ΔΟΥ ΑΘΘΝΩΝ. 

και αφετζρου, 

2. Του  «……………………...» με ζδρα ………………………, ΑΦΜ ………………………. που ανικει ςτθ ……………………, 

νομίμωσ εκπροςωποφμενθσ από …………………………….., κάτοχοσ του υπϋ αρικ. ……………………..ΑΔΤ και ΑΦΜ 

……………… τθσ ΔΟΥ ……………….., καλοφμενθσ εφεξισ ωσ “Ανάδοχοσ”. 

Λαμβάνοντασ από κοινοφ υπόψθ: 
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1. του άρκρου 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα» που 
κυρϊκθκε για το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005). 

2. του Ρ.Δ.134/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ» (ΦΕΚ: 168/A/06-11-2017). 

3. του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 116/Α’/8-7-2019) «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ 
Υπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ – Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων 
μεταξφ Υπουργείων» ςχετικά με τθ μετονομαςία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςε Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων. 

4. τoυ π.δ. 02/2021 (ΦΕΚ 02/Α’/5-1-2021) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 
Υφυπουργϊν», ςχετικά με το διοριςμό του Κωνςταντίνου Χατηθδάκθ ςτθ κζςθ του Υπουργοφ 
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων. 

5. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

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

7. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

8. του ν. 3871/2010, άρκρο 21 (Α’ 141) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ». 

9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…» και ιδίωσ το άρ.2 παραγ. 2 περ. γ, υποπερ. Δδ 
αυτοφ, ςχετικά με περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ  

10. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

11. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013»,του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

12. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α/143/28-6-2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ)», όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει, 

13. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

14. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή διακυβζρνηςη (ενςωμάτωςη ςτην ελληνική νομοθεςία τησ 
οδηγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τησ οδηγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - ηλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ (ενςωμάτωςη 
ςτο ελληνικό δίκαιο τησ οδηγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ.» και ιδίωσ τα άρκρα 76 και 78 
αυτοφ 

15. του ν. 4764/2020, άρκρο 17 (Α’ 256) «υκμίςεισ για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ από τισ 
ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθν ενίςχυςθ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ, τθν 
επιτάχυνςθ τθσ απονομισ των ςυντάξεων, τθ ρφκμιςθ οφειλϊν προσ τουσ Oργανιςμοφσ Tοπικισ 
Aυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ». 

16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  
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17. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

18. του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

19. τθσ υπ’ αρ. 88239/ΕΥΘΥ 812 (ΦΕΚ 2733/Β/31-8-2016) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ «Σφςταςθ και 
διάρκρωςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ «Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ». 

20. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

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

22. τθσ υπ’ αρ. 137675/EΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/Β’/31-12-2018) Αντικατάςταςθσ τθσ υπ’ αρικμ. 
110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ 3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο «Τροποποίθςθ και 
αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Βϋ 1822) υπουργικισ απόφαςθσ 
“Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι 
νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ 
Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ 
πράξεων”». 

23. τθσ με αρ πρωτ.27026/10.5.2021 Απόφαςθσ με κζμα: «Κακοριςμόσ των προχποκζςεων και τθσ 
διαδικαςίασ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ενίςχυςθσ Μονάδων Φροντίδασ Θλικιωμζνων 
κερδοςκοπικοφ και μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, κακϊσ και των Ραραρτθμάτων Χρονίων Ρακιςεων 
και των Ραραρτθμάτων ΑμεΑ των Κζντρων Κοινωνικισ Ρρόνοιασ ςτα οποία παρζχονται υπθρεςίεσ 
κλειςτισ φροντίδασ ςε θλικιωμζνουσ μζςω τθσ παροχισ εισ είδοσ μζςων ατομικισ προςταςίασ 
εργαηομζνων για τθν αποφυγι διάδοςθσ του κορονοϊοφ Covid -19». 

24. τθσ με αρικμ. πρωτ. 391 / 18-02-2021 Ρρόςκλθςθσ του Υπουργείου Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ, με κωδ. 
55_A.4.1, Α/Α ΟΡΣ ΕΣΡΑ: 4753 και τίτλο  «ΔΆΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΪΡΙΣΘΣ ΤΘΣ ΡΑΝΔΘΜΚΑΣ COVID-19 ΤΟΥ 
ΥΡΟΥΓΕΚΟΥ ΕΓΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΪΝ ΥΡΟΘΖΣΕΩΝ» (ΑΔΑ: 6ΑΛ46ΜΤΛ-ΧΥΥ) του ΕΡ 
“Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα” με τθν οποία προςκαλείται θ Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου 
Εργαςίασ – Τομζασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ να υποβάλλει πρόταςθ ζργου προκειμζνου να ενταχκεί 
και να χρθματοδοτθκεί από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα “Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Τομζα”, ΣΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ 1,2,3  οι οποίοι Συγχρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ). 

25. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν 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. 

26. το αρικμ. πρωτ. Γρ. Ρροζδρου 29/12.03.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1) ζγγραφο του Ρροζδρου τθσ 
ΕΑΑΔΘΣΥ με κζμα: «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο λιψθσ 
μζτρων αποφυγισ τθσ διάδοςθσ του κορωναϊοφ (COVID-19)» 

27. του Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ με κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091689 και τίτλο Ρράξθσ «Ρρομικεια 
υγειονομικοφ υλικοφ για τισ Μονάδεσ Φροντίδασ Θλικιωμζνων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν 
τθσ πανδθμίασ Covid-19» 

28. του Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ με κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091683 και τίτλο Ρράξθσ «Ρρομικεια 
υγειονομικοφ υλικοφ για τα Κζντρα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ 
πανδθμίασ Covid-19» 
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29. τθσ υπ’ αρ. 618/16-04-2021  Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τα 
Κζντρα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» με 
Κωδικό ΟΡΣ 5091683 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα 2014-2020» 

30. τθσ υπ’ αρ. 619/16-04-2021 Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τισ 
Μονάδεσ Φροντίδασ Θλικιωμζνων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» με 
Κωδικό ΟΡΣ 5091689 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα 2014-2020»» 

31. τθσ εγγραφισ του ζργου τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τισ Μονάδεσ Φροντίδασ 

Θλικιωμζνων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» με Κωδικό ΟΡΣ 5091689 

ςτθ ΣΑΕ 4341 με κωδικό: 2021ΣΕ43410001 

32. τθσ εγγραφισ του ζργου τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τα Κζντρα Κοινωνικισ 

Ρρόνοιασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» με Κωδικό ΟΡΣ 5091683 ςτθ 

ΣΑΕ 4341 με κωδικό: 2021ΣΕ43410002 

33. τθσ υπ’ αρ. οικ. 444/2021 (ΑΔΑ:  9ΚΟΡ46ΜΤΛΚ-Ξ42 ) Απόφαςθσ Συγκρότθςθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 32Α του ν.4412/2016 

34.  τθσ υπ’ αρ. ….. (ΑΔΑ: ….) Απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ ςτο πλαίςιο των 

Ρράξεων: α) με τίτλο «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τισ Μονάδεσ Φροντίδασ Θλικιωμζνων για 

τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» και κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091689 και β) με 

τίτλο «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τα Κζντρα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ για τθν αντιμετϊπιςθ των 

ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» και κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091683, οι οποίεσ χρθματοδοτοφνται από 

το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Τομζα 2013-2020», 

35. τθσ με αρικμ. πρωτ. ..............................Ρρόςκλθςθσ (ΑΔΑΜ:........................................) 

36. τθσ από ....................υποβλθκείςασ προςφοράσ του αναδόχου .................. 

37. Τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, με βάςθ τθν υπ’ αρικμ.  ……………………………………………….. 

38. Τθν με αρικμ. πρωτ. ............................Απόφαςθ Κατακφρωςθσ  

39. Τθν με αρ. πρωτ. ...................Απόφαςθ Ανάκεςθσ 

40. Πτι με τθν παροφςα προκαλείται ςυνολικι δαπάνθ φψουσ …….. ευρϊ (…….€) μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ και ….. ευρϊ (….. €) ςυμπεριλαμβανομζνου του 

αναλογοφντοσ ΦΡΑ, θ οποία κα βαρφνει τον προχπολογιςμό των Ρράξεων: α) με τίτλο «Ρρομικεια 

υγειονομικοφ υλικοφ για τισ Μονάδεσ Φροντίδασ Θλικιωμζνων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν 

τθσ πανδθμίασ Covid-19» και κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091689 και β) με τίτλο «Ρρομικεια υγειονομικοφ 

υλικοφ για τα Κζντρα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-

19» και κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091683, οι οποίεσ χρθματοδοτοφνται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 

«Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Τομζα 2013-2020» 

 

ςυνομολογικθκαν και ςυμφωνικθκαν τα ακόλουκα: 

 

Άρκρο 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
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Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια εξοπλιςμοφ ατομικισ προςταςίασ όπωσ αναλυτικά 

περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Ρρόςκλθςθσ για το προςωπικό των Φορζων Κοινωνικισ 

Ρρόνοιασ. 

Τα παρεχόμενα είδθ κατατάςςονται ςτο Κοινό Λεξιλόγιο Δθμοςίων Συμβάςεων (CPV) ωσ εξισ: 33157100-6 

«Μάςκεσ ιατρικϊν αερίων», 35113400-3 «οφχα προςταςίασ και αςφαλείασ», 18424000-7 «Γάντια». 

Τα υπό προμικεια είδθ κα βρίςκονται ςε πλιρθ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ 

όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ του διαγωνιςμοφ και τθν αντίςτοιχθ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του 

Ρρομθκευτι, που κεωροφνται ςτο ςφνολό τουσ αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ. 

Συγκεκριμζνα θ προμικεια περιλαμβάνει τα «είδθ» του παρακάτω πίνακα 

Α/Α 
ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

 
ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

 

 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

 
ΚΟΣΤΟΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΡΑ 

 
ΚΟΣΤΟΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΜΕ ΦΡΑ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΡ. ΦΡΑ 

      

      

 

Άρκρο 2 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ορίηεται από τθ Ρρόςκλθςθ ςε τζςςερισ (4) μινεσ και κα ιςχφει από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ. 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν παραδοκεί και παραλθφκεί οριςτικά ςτο ςφνολο 

τθσ προμικειασ, γίνει θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και εκπλθρωκοφν οι τυχόν λοιπζσ 

ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα 

προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

 

Άρκρο 3 

ΤΟΡΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΕΙΔΩΝ 

 

3.1 Τα υλικά ατομικισ προςταςίασ κα παραδοκοφν ανά τμιμα και ανά Ρεριφζρεια ςτθν ζδρα του οικείου 

Κζντρου Κοινωνικισ Ρρόνοιασ και ειδικά για τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου, όπου δεν εδρεφει Κζντρο 

Κοινωνικισ Ρρόνοιασ, θ παράδοςθ κα γίνει ςτθν ζδρα του Κζντρου Κοινωνικισ Ρρόνοιασ Αττικισ κατά τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι και κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι. Ωσ προσ  τθν παράδοςθ των ποςοτιτων των τμθμάτων ……..  αυτι κα πραγματοποιθκεί 

εντόσ 10 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για το 50% τθσ προςφερόμενθσ ποςότθτασ κάκε 

τμιματοσ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ του υπόλοιπου 50% τθσ προςφερόμενθσ ποςότθτασ των 

ανωτζρω τμθμάτων κα πραγματοποιθκεί μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 45 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ.  
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Ωσ προσ  τθν παράδοςθ των ποςοτιτων των τμθμάτων ……. αυτι κα πραγματοποιθκεί εντόσ 20 θμερϊν 

από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για το 50% τθσ προςφερόμενθσ ποςότθτασ κάκε τμιματοσ. Θ 

ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ του υπόλοιπου 50% τθσ προςφερόμενθσ ποςότθτασ των ανωτζρω τμθμάτων 

κα πραγματοποιθκεί μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 55 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.. 

Τα είδθ κα πρζπει να είναι απολφτωσ κατάλλθλα για τθ χριςθ που προορίηονται, με ζξοδα και ευκφνθ του 

Ανάδοχου.  

3.2 Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ. 

3.3 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 

υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 

υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 

αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ 

τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα άρκρα 206, 207 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 4 

ΡΑΑΛΑΒΘ ΥΛΙΚΩΝ – ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

 

4.1 Θ παράδοςθ ειδϊν κα γίνει ςτθν ζδρα του οικείου Κζντρου Κοινωνικισ Ρρόνοιασ, κατά τισ εργάςιμεσ 

θμζρεσ και ϊρεσ, με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι. Τα είδθ κα παραδοκοφν το αργότερο μζςα ςτθν 

προβλεπόμενθ από τθ ςφμβαςθ προκεςμία παράδοςθσ. 

4.2 Θ παραλαβι τθσ προμικειασ γίνεται από τθν Κεντρικι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του 

Ζργου κακϊσ και από τθν Ρεριφερειακι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, των αντίςτοιχων 

Υποζργων των Ρράξεων: α) με τίτλο «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τισ Μονάδεσ Φροντίδασ 

Θλικιωμζνων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» και κωδικό ΟΡΣ (MIS) 

5091689 και β) με τίτλο «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τα Κζντρα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» και κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091683, που ςυγκροτείται 

ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 

του ωσ άνω νόμου και τθν υπ’ αρ. …… Απόφαςθ με κζμα: «Κακοριςμόσ των προχποκζςεων και τθσ 

διαδικαςίασ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ενίςχυςθσ Μονάδων Φροντίδασ Θλικιωμζνων κερδοςκοπικοφ 

και μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, κακϊσ και των Ραραρτθμάτων Χρονίων Ρακιςεων και των 

Ραραρτθμάτων ΑμεΑ των Κζντρων Κοινωνικισ Ρρόνοιασ ςτα οποία παρζχονται υπθρεςίεσ κλειςτισ 

φροντίδασ ςε θλικιωμζνουσ μζςω τθσ παροχισ εισ είδοσ μζςων ατομικισ προςταςίασ εργαηομζνων για τθν 

αποφυγι διάδοςθσ του κορονοϊοφ Covid -19». 

Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ και τισ απαιτιςεισ που προβλζπονται 

από τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ. 

ΑΔΑ: 94ΣΙ46ΜΤΛΚ-ΩΦΦ
21PROC008623361 2021-05-18



88 

 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των ειδϊν, με 

απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 

τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.  

4.3 Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 

ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 

και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 

κυρϊςεισ. 

4.4 Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, από 

τθν Ανακζτουςα Αρχι ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 213 του Ν. 4412/2016. 

4.5 Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι των ειδϊν. 

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. 4412/2016, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Θ πλθρωμι κα γίνεται για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε τιμολογίου αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά 

πρωτόκολλα οριςτικισ παραλαβισ του Ραραδοτζου που αφορά θ πλθρωμι. Επίςθσ κα προςκομίηεται 

όπωσ προβλζπεται πιςτοποιθτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

Θ τιμολόγθςθ εκάςτου τμιματοσ κα γίνει με βάςθ τον εξισ επιμεριςμό:  για το τμιμα …… κα πρζπει να 

εκδοκοφν δφο διακριτά τιμολόγια, ζνα για τθν ποςότθτα που αφορά τισ Χειρουργικζσ μάςκεσ για τισ 

οικείεσ ΜΦΘ και βαρφνει τον Ρ/Υ τθσ Ρράξθσ με (MIS) 5091689 και ζνα για τθν ποςότθτα που αφορά τισ 

Χειρουργικζσ μάςκεσ για τα οικεία ΚΚΡ και βαρφνει τον Ρ/Υ τθσ Ρράξθσ με (MIS) 5091683. 

Τον 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. 

 

Άρκρο 5 

ΚΥΩΣΕΙΣ – ΚΘΥΞΘ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ ΕΚΡΤΩΤΟΥ 

 

Για τθν ζκπτωςθ του Αναδόχου, τθ διαδικαςία και τισ ςυνζπειεσ αυτισ περιλαμβανομζνου του 

αποκλειςμοφ του ζκπτωτου Αναδόχου από τουσ διαγωνιςμοφσ του δθμοςίου, εφαρμόηονται ανάλογα οι 

διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 

από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
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εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει 

αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

Θ Υπθρεςία δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ ςε κάκε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων αυτισ και 

κυρίωσ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α) αν ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, 

(β) αν ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ – εντολζσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

(γ) αν ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί θ ανακλθκεί θ άδεια 

λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό 

μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων, 

(δ) αν εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του 

επαγγζλματόσ του. 

(ε) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 133 του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ των ειδϊν με υπαιτιότθτα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρϊςεισ 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 207 του Ν. 4412/2016. Κυρϊςεισ δεν επιβάλλονται αν ο Ανάδοχοσ 

αποδείξει ότι θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανωτζρα βία. 

Λοιπζσ κυρϊςεισ (πρόςτιμα, ποινζσ, εκπτϊςεισ) , επιβάλλονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ανωτζρω 

Νόμου. 

Σε περίπτωςθ κιρυξθσ του Αναδόχου ωσ ζκπτωτου, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να αξιϊςει ςωρευτικά 

και τθν ανόρκωςθ κάκε ηθμίασ κετικισ ι αποκετικισ που υπζςτθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 

αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 

αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

γ) Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου επιβάλλεται 

πρόςτιμο (άρκρο 207 του ν. 4412/2016) 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 

εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 

χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
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παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 

αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 

αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 

ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 

φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

Άρκρο 6 

ΤΙΜΘΜΑ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

 

6.1. Το ςφνολο του τιμιματοσ, που περιλαμβάνει τθν αξία των υπό προμικεια ειδϊν και τθν εκπλιρωςθ 

κάκε άλλθσ ςυναφοφσ υποχρζωςθσ του Αναδόχου, ςφμφωνα με τθν οικονομικι του προςφορά που 

αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ, ανζρχεται ςτο ποςό των ………………… ΕΥΩ προ ΦΡΑ, 

ιτοι:……… …..… ΕΥΩ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, που ορίηεται ςτθν κατακυρωτικι απόφαςθ και 

βαρφνει τον προχπολογιςμό των Ρράξεων: α) με τίτλο «Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τισ Μονάδεσ 

Φροντίδασ Θλικιωμζνων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» και κωδικό ΟΡΣ 

(MIS) 5091689 ςυνολικοφ Ρ/Υ 1.648.509,46 € , ΣΑΕ 4341 με κωδικό: 2021ΣΕ43410001 και β) με τίτλο 

«Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τα Κζντρα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ για τθν αντιμετϊπιςθ των 

ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ Covid-19» και κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5091683 ςυνολικοφ Ρ/Υ 357.361,59 €, ΣΑΕ 4341 

με κωδικό: 2021ΣΕ43410002. 

6.2. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ και αφοφ προθγθκεί 

θ οριςτικι παραλαβι των ειδϊν (άρκρο 200 του Ν. 4412/2016) και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει 

περίπτωςθ παραλαβισ των ειδϊν με ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων οικονομικϊν 

κυρϊςεων εισ βάροσ του αναδόχου. 

6.3. Ο τρόποσ πλθρωμισ του αναδόχου ζχει ωσ εξισ: 

Θ πλθρωμι του Ρρομθκευτι κα γίνεται μετά από κάκε οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι από τθν 

Επιτροπι Ραραλαβισ, με βάςθ τθ ςυςκευαςία, τθν περιγραφι και τθν τιμι των ειδϊν, όπωσ αυτά 

προςδιορίηονται αναλυτικά ςτθν τεχνικι και οικονομικι του προςφορά, που αποτελοφν αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ παροφςασ. 

6.4. Θ πλθρωμι κα γίνεται για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε τιμολογίου και μζςα ςε τριάντα (30) 

θμερολογιακζσ θμζρεσ αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά πρωτόκολλα οριςτικισ παραλαβισ του Ραραδοτζου 

που αφορά θ πλθρωμι. Επίςθσ κα προςκομίηεται όπωσ προβλζπεται πιςτοποιθτικό φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

6.4.1. Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που 

προβλζπονται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων 
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από το Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

6.4.2 Θ υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν θμερομθνία εκάςτθσ 

τμθματικισ οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, και τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου πρωτοκόλλου. 

Εάν ο προμθκευτισ εκδϊςει τιμολόγιο πϊλθςθσ – δελτίο αποςτολισ ωσ ςυνοδευτικό φορολογικό ςτοιχείο 

των προϊόντων, θ ωσ άνω προκεςμία υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ ςφνταξθσ του πρωτοκόλλου 

οριςτικισ παραλαβισ. 

6.5. Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν διενζξεων, κακϊσ 

και ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο Ν. 4412/2016. Επίςθσ, δεν προςμετράται ο χρόνοσ 

κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προμθκευτι (μθ ζγκαιρθ υποβολι των 

αναγκαίων δικαιολογθτικϊν, παραλαβι των υλικϊν με ζκπτωςθ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ κ.λ.π.). 

6.6. Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατϋ ελάχιςτον τα εξισ: 

 Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ 

Ραραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 του 

Ν. 4412/16. 

 Αποδεικτικό ειςαγωγισ των ειδϊν ςτθν αποκικθ του φορζα. 

 Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «εξοφλικθκε». 

 Εξοφλθτικι Απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «εξοφλικθκε». 

 Ριςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν θ Ανακζτουςα Αρχι που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, 

μπορεί να ηθτιςει και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

6.7.Στθν αμοιβι του αναδόχου, περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 

επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ (Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων), θ οποία 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί 

του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται 

κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α (άρκρο 4 παρ.3 Ν.4013/2011 όπωσ 

ιςχφει). 

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. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ ( Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ) θ οποία υπολογίηεται 

επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί τθσ κράτθςθσ 

αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και επί του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 20% (άρκρο 350 παρ.3 Ν.4412/2016). 
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Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (Ν. 

2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 

Στο ςυμβατικό τίμθμα περιλαμβάνονται θ αμοιβι του αναδόχου και όλεσ ανεξαιρζτωσ οι δαπάνεσ για τθν 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ χωρίσ καμία επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζςτω και από επιγενόμενθ 

αιτία, ςυμπεριλαμβανομζνων ενδεικτικά των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και πάςθσ φφςεωσ φορολογικϊν 

και άλλων επιβαρφνςεων υπζρ του Δθμοςίου ι οποιουδιποτε τρίτου, κακϊσ και του κόςτουσ φόρτωςθσ. 

6.8 Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να ηθτιςει επιπρόςκετθ αποηθμίωςθ ι οποιαδιποτε υπαναχϊρθςθ από 

τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ λόγω μθ ζγκαιρθσ καταβολισ τθσ ςυμφωνθμζνθσ αμοιβισ από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι. 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι των παραδοτζων από τθν Επιτροπι 

Ραραλαβισ  και κα καταβάλλεται ςτον Ανάδοχο με κατάκεςθ των χρθμάτων ςε τραπεηικό λογαριαςμό, με 

τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ που κα ςυνοδεφεται από τα νόμιμα δικαιολογθτικά όπωσ 

αναφζρεται ςτο άρκρο 200 του Ν.4412/2016.   

 

Άρκρο 7 

ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 202 του Ν. 
4412/2016. 

 

Άρκρο 8 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Ο ανάδοχοσ προςκόμιςε πριν/ κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ωσ εγγφθςθ για τθν τιρθςθ των όρων 

τθσ, τθν υπ’ αρικμ……………………………………εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, θ οποία ζχει εκδοκεί 

ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016, τθσ Τράπεηασ …………………………………………….. 

διάρκειασ………………………………… ποςοφ ίςου με το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ προ 

ΦΡΑ, ιτοι………………………….€. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ Ρρόςκλθςθσ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 

Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ Ρρόςκλθςθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

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

ειδικότερα ορίηει. 
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Θ ανωτζρω εγγφθςθ επζχει κζςθ ποινικισ ριτρασ και μπορεί να ηθτθκεί θ μερικι ι ολικι κατάπτωςθ 

αυτισ από τθν Ανακζτουςα αρχι ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τισ υποδείξεισ τθσ 

Επιτροπισ Ραραλαβισ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι κα επιςτραφεί ςτο 

όργανο που τθν εξζδωςε, μετά τθν ολοκλιρωςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ιτοι μετά τθν 

οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι από τθν αρμόδια επιτροπι και τθν εκκακάριςθ των τυχόν 

απαιτιςεων και των δφο (2) μερϊν τθσ παροφςασ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 

εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

 

Άρκρο 9 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 

Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Επιτροπι και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα από τθν Ανακζτουςα 

πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζναν, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να 

γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ςε αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ και αφοροφν τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ καταςκευισ ι λειτουργίασ τθσ 

προμικειασ ι του αναδόχου. 

Θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται επίςθσ να απαντιςει εγγράφωσ ςτα κοινοποιοφμενα ερωτιματα του 

Αναδόχου, που αφοροφν ςτισ ενζργειεσ, ςτισ οποίεσ κα προβεί ο Ανάδοχοσ προκειμζνου να υλοποιιςει 

όλεσ τισ υπθρεςίεσ που ςυνιςτοφν φυςικό αντικείμενο τθσ παροφςασ. 

 

Άρκρο 10 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχοσ κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ δθλϊνει ανεπιφφλακτα ότι ζχει πλιρθ γνϊςθ του ςυνόλου 

των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και ότι αναλαμβάνει τθν εκτζλεςι τθσ, 

κεωρϊντασ το τίμθμα επαρκζσ, νόμιμο και αλθκινό για τθν εκτζλεςι του. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

διακζςει οποιονδιποτε εξοπλιςμό χρειαςτεί για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν του. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ ςφμβαςθ υποχρεϊςεισ του με τθ δζουςα προςοχι 

και επιμζλεια και ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν, κακϊσ και τθ 

ςχετικι υποβλθκείςα προςφορά του. 

Τα παραδοτζα που προβλζπεται να παραςχεκοφν ςτο πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να ςυμφωνοφν από 

κάκε άποψθ με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, ςτθν Ρρόςκλθςθ και ςτα υπόλοιπα ςυμβατικά 

τεφχθ. 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, εφόςον κλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, να παρίςταται ςε οποιαδιποτε 

υπθρεςιακι ςυνεδρίαςθ αφορά ςτθν παραλαβι (τακτικι, ζκτακτθ), προςκομίηοντασ και παρουςιάηοντασ 

όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία που κα του ηθτθκοφν. 

Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από το προςωπικό που κα αςχολθκεί ι κα 

παράςχει οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα ςφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε 

παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε αρμοδιότθτεσ, και ευκφνεσ, που 

απορρζουν από τθν παροφςα. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ που 

κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ Ρρόςκλθςθσ ι τθσ 

προςφοράσ, ι για τυχόν κακυςτζρθςθ ι απόρριψθ όλθσ ι μζρουσ τθσ/των παραγγελίασ/ων παράδοςθσ 

τθσ προμικειασ, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι και αποκετικι 

ηθμία που προκάλεςε με αυτιν τθν παράβαςθ εξ’ οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ 

αιτία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ 

αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι 

τρίτων. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ / 

Κοινοπραξία κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν 

εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ 

τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνο ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε 

καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του 

ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

προμικειασ. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε 

λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ 

ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 

ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον ανάδοχο, θ ςφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται και οι 

απορρζουςεσ από τθ ςφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του Αναδόχου, μόνο 

εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων 

τθσ ςφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε 

αντίκετθ περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των μελϊν 

που απαρτίηουν τον ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ ςφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία εξετάηει αν εξακολουκοφν να ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του διαδόχου 

μζλουσ οι προχποκζςεισ ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου, όταν 
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αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ 

ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ 

καταπίπτουν υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και θ Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται 

από τθ ςφμβαςθ. 

 

ΑΘΟ 11 

11.1 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ / ΕΥΘΥΝΘ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, μετά από ειςιγθςθ τθσ ΕΡΡΕ να καταγγείλει εγγράφωσ κακ' οιονδιποτε 
χρόνο τθν παροφςα Σφμβαςθ, εφόςον ο Ανάδοχοσ υπαιτίωσ παραβεί οποιαδιποτε από τισ ςυμβατικζσ του 
Υποχρεϊςεισ, κεωρουμζνων όλων ωσ ουςιωδϊν και δεν άρει τθν παράβαςθ αυτι εντόσ δζκα (10) 
εργαςίμων θμερϊν από τθ ςχετικι ζγγραφθ ειδοποίθςι του από τθν ΕΡΡΕ. Για τα κζματα κιρυξθσ του 
Αναδόχου ζκπτωτου και τισ επιβαλλόμενεσ ςε αυτόν κυρϊςεισ, εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτον ν. 
4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν κα κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιεςδιποτε ηθμίεσ ι διαφυγόντα κζρδθ υποςτεί ο 
Ανάδοχοσ από τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του παρόντοσ 
άρκρου. 

Θ ζγγραφθ καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ δεν επθρεάηει δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των μερϊν, που 
προχπιρχαν τθσ καταγγελίασ και δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ, που 
απορρζουν από τθ Σφμβαςθ ι το Νόμο ςε ςχζςθ με ςυμβατικζσ εργαςίεσ, που ζχουν εκτελεςτεί πριν τθν 
ζγγραφθ καταγγελία. 

Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ ηθμίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να επιςτρζψει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τθν αμοιβι που κα του ζχει τυχόν καταβλθκεί πλζον το ποςό από τθν κατάπτωςθ τθσ 
κατατεκειμζνθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ. 

11.2 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραβιάςει οποιονδιποτε όρο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι οποίοι 
ςυμφωνοφνται όλοι ωσ ουςιϊδεισ και θ παραβίαςθ αυτι δεν είναι εφικτό από τθ φφςθ τθσ ι/ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ να αποκαταςτακεί, κακϊσ επίςθσ και ςε περίπτωςθ που ο 
Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τισ τελικζσ υποδείξεισ, οι οποίεσ δε κα αφοροφν ςτο επιςτθμονικό 
ελεγκτικό ζργο των ελεγκτϊν του Αναδόχου, τθσ Επιτροπισ του άρκρου 4 τθσ παροφςασ εντόσ ταχκζντοσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να κθρφξει τον Ανάδοχο ζκπτωτο και να απαιτιςει 
από αυτόν τθν αποκατάςταςθ κάκε άμεςθσ ι ζμμεςθσ, κετικισ ι αποκετικισ, υλικισ ι θκικισ ηθμίασ τθσ.  

Θ απόφαςθ περί εκπτϊςεωσ κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί ςτον Ανάδοχο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθ 
λιψθ τθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να προβεί ςε μονομερι λφςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ με ζγγραφθ 
καταγγελία, οποτεδιποτε, πριν τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ διάρκειασ του ζργου, νομίμωσ κοινοποιοφμενθ 
προσ τον Ανάδοχο προ δεκαπζντε (15) θμερϊν. Τα αποτελζςματα δε αυτισ τθσ καταγγελίασ επζρχονται 
μετά τθν πάροδο του ωσ άνω χρονικοφ διαςτιματοσ. Θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αηθμίωσ και για τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ, θ δε ςυμβατικι υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο περιορίηεται 
ςτθν καταβολι μόνο του μζρουσ τθσ αμοιβισ, που αντιςτοιχεί ςτισ μζχρι τθν θμζρα κατά τθν οποία 
επζρχονται τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ παραςχεκείςεσ από αυτόν υπθρεςίεσ και εκτελεςκείςεσ 
εργαςίεσ, απαλλαςςόμενθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τθσ υποχρζωςθσ καταβολισ του υπολοίπου τθσ 
αμοιβισ του Αναδόχου, το οποίο δεν κατζςτθ ζωσ τότε απαιτθτό.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει μονομερϊσ και αηθμίωσ τθν παροφςα ςφμβαςθ, χωρίσ τθν 
τιρθςθ προκεςμίασ, με απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο, εάν, οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια 
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ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ κθρυχκεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ ι τεκεί υπό εκκακάριςθ ι κακεςτϊσ 
διαχείριςθσ των πιςτωτϊν του.  

Στθν περίπτωςθ που ςυντρζξει ςπουδαίοσ λόγοσ για το Ελλθνικό Δθμόςιο ι γεγονόσ ανωτζρασ βίασ, θ 
ςφμβαςθ λφεται με τθν κοινοποίθςθ ζγγραφθσ διλωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο.  

Σε περίπτωςθ λφςθσ/λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ, λόγω καταγγελίασ ι άλλωσ ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται 
οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ, παρά μόνο τθν αμοιβι του για τισ υπθρεςίεσ που ζχουν παραςχεκεί και 
παραλθφκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και μόνο για το μζχρι τθν λφςθ ι 
καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ χρονικό διάςτθμα 

 

ΑΘΟ 12 

ΚΥΙΟΤΘΤΑ /ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘΣ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑΣ/ 

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Το ςφνολο του υλικοφ που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον ανάδοχο ςε θλεκτρονικι 
και ζντυπθ μορφι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, είναι εμπιςτευτικό και ανικει ςτθν ιδιοκτθςία τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Ο ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα 
ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν ανακζτουςα αρχι. Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά περίπτωςθ και μετά από 
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν 
επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, χωρίσ 
τθν προθγοφμενθ γραπτι άδεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόςει διαδικαςίεσ που κα διαςφαλίςουν τθν προςταςία των 
προςωπικϊν δεδομζνων και τθν αποφυγι παραποίθςθσ ςτοιχείων που καταχωροφνται ςτθ βάςθ 
δεδομζνων του κεντρικοφ ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ. Ακόμθ, το ςφςτθμα κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται 
πλιρωσ με τισ απαιτιςεισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων (ΕΕ) 2016/679, κακϊσ 
και με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί αςφάλειασ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και προςωπικϊν 
δεδομζνων. 

Σε ότι αφορά τισ Υποχρεϊςεισ Εμπιςτευτικότθτασ, ο ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ 
γραπτι άδεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ 
ανακάλυψε κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των 
οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ ςφμβαςθ. Υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, οι 
υπεργολάβοι και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ 
ακζτθςθσ από τον ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να απαιτιςει τθν 
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ι ηθμίασ και τθν αποηιτθςθ τθσ ςτρεφόμενθ κατ' ενάςκθςθ διακριτικισ τθσ 
ευχζρειασ, εναντίον του Αναδόχου και κάκε υπαίτιου ι υπόχρεου προσ αποηθμίωςθ. 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει 
τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν 
εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. 

Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του 
απζναντι ςτθν ανακζτουςα αρχι. Δεν δεςμεφει δε τθν ανακζτουςα αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ 
προθγοφμενθ γραπτι άδειά τθσ. 

 

ΑΘΟ 13 

ΕΚΧΩΘΣΘ 
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Κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν μπορεί να εκχωριςει ι να μεταβιβάςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ τθσ, ι 
υποχρζωςθ απορρζει από αυτι. 

Εάν ο ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ 
όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 14 

ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

Κανζνασ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ δεν ευκφνεται για παράλειψθ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεϊν του, αν θ παράλειψθ αυτι είναι ςυνζπεια ανωτζρασ βίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ 
ανωτζρα βία αποδεικνφεται δεόντωσ και επαρκϊσ. 

Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του, ςε γεγονόσ που 
εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα 
Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε 
που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από λιψεωσ του ςχετικοφ 
αιτιματοσ τουσ Αναδόχου διαφορετικά με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ αποδοχι 
του αιτιματοσ. 

 

ΑΘΟ 15 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

1.Ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για κάκε ηθμία ι απϊλεια των αγακϊν, που κα παραδοκοφν ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι ςε εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ τουσ, 

υποχρεοφμενοσ ςε περίπτωςθ ηθμιάσ, φκοράσ, ι απϊλειασ ςε πλιρθ αποκατάςταςθ ι ακόμθ και 

αντικατάςταςι τουσ. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι ο κίνδυνοσ μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

2. Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των αγακϊν τθσ προμικειασ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ 

παραλαβισ τουσ, οπότε θ κυριότθτα μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ελεφκερθ από κάκε βάροσ και 

δικαίωμα τρίτου. 

3. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι εγκαταςτάςεων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι 

ηθμίασ που είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ από τον 

Ανάδοχο ι τουσ υπεργολάβουσ του εφόςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτϊν ι ςε ελάττωμα του 

εξοπλιςμοφ. 

 

ΑΘΟ 16 

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

1. Τα υπό προμικεια είδθ πρζπει να είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, χωρίσ 

ελλείψεισ και να περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία εξαρτιματα που απαιτοφνται για τθ ςωςτι και πλιρθ 

λειτουργία του. Ρρζπει επίςθσ να πλθροφν τουσ ευρωπαϊκοφσ ι/ και διεκνείσ κανόνεσ για τθν αςφάλεια. 
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3. Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Ζχουν πλιρθ ςυμβατικι ιςχφ και αποτελοφν 

αναπόςπαςτα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, ςτο μζτρο που δεν αντίκεινται ςτουσ όρουσ αυτισ,  

α) θ Ρρόςκλθςθ του διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ,  

β) θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Ρρομθκευτι και  

γ) οι διευκρινιςτικζσ του επιςτολζσ και τα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

4. Θ παραλαβι του υλικοφ κα διενεργείται από Επιτροπι Ραραλαβισ , ςυνταςςόμενου προσ τοφτο 

ςχετικοφ 

πρωτοκόλλου. Ο Ρρομθκευτισ ζχει δικαίωμα να παρίςταται ςτθ διαδικαςία παραλαβισ. 

5. Θ ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθν υπογραφι τθσ και από τα δφο μζρθ. 

 

ΑΘΟ 17 

ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ –ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 

Για τθν επίλυςθ των τυχόν διαφορϊν που κα προκφψουν μετά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του Ν 4412/2016. 

Θ ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.  

Οποιαδιποτε διαφορά μεταξφ των μερϊν ςχετικά με τθν ερμθνεία και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ 
επιλφεται από τα αρμόδια Δικαςτιρια των Ακθνϊν. 

Σε επιβεβαίωςθ όλων των παραπάνω, θ  ςφμβαςθ αυτι ςυντάχκθκε ςε τρία (3) όμοια αντίτυπα και αφοφ 
διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφθκε νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ. 

Από τα τρία (3) όμοια αντίτυπα τθσ ςφμβαςθσ αυτισ τα δφο κατατζκθκαν ςτθ Μονάδα Β’ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ - Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και το τρίτο ζλαβε ο Ανάδοχοσ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΕΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΗΘΔΑΚΘΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΔΘΓΟΣ ΕΣΡΑ 2014-2020 

Διατίκεται ςτθ διεφκυνςθ (URL): https://www.espa.gr/elibrary/EO_2014-2020_v30_5.pdf 
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