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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜHΜΑ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΗΛΙΤΣΑ ΖΗΣΑΚΗ 

ΤΗΛ. 213 2054307  
                                                
 

 

 

 

 

 

  Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 

Αριθμός Διακήρυξης: 83.22 

2ος ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο  «Προμήθεια εξοπλισμού (συμπληρωματικού 

και προς αντικατάσταση) των Πολυδυνάμων Κέντρων Ψυχικής Υγείας αρμοδιότητας του 

Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Αττική 

2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ:MIS 5035060 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», της 

Περιφέρειας Αττικής, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ και από εθνικούς 

πόρους μέσω του ΠΔΕ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 240.045,00€  

 

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή, ανά ομάδα) -CPV: όπως αναλύονται στον πίνακα των ζητουμένων ειδών 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr,  του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έχει οριστεί η Παρασκευή 

04-11-2022 και ώρα 14:30 μ.μ. 

Ημερομηνία & ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η Δευτέρα 10-11-2022, και ώρα 12:00 

μ.μ. 

α/α συστήματος 156170 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999696712 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 374 

Πόλη ΧΑΙΔΑΡΙ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 124 62 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός NUTS EL 306 

Τηλέφωνο 213 2054307 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promithil@psyhat.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΖΗΣΑΚΗ ΗΛΙΤΣΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.psyhat.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ) είναι Νοσοκομείο, αποτελεί μη Κεντρική 

Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση στον Υποτομέα ΟΚΑ. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το νομικό πλαίσιο της 

Ελλάδος και της Ε.Ε. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

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

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του 

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 καθώς και των τροποποιήσεων 

αυτού  (ανοιχτός διαγωνισμός κάτω των ορίων). 
 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδ. 

Πράξης ΣΑ:2019ΕΠ08510009, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 603/15-02-2019 Απόφαση Ένταξης και όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 2091/09-08-22 Απόφαση. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με 

Κ.Α.Ε :9343, 9344,9345,9349,9429,9347 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του 

Φορέα.  

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί: 
Α) η απόφαση με αρ. πρωτ.  191/03-01-2022 ( ΑΔΑ: 6ΓΖ9469Η5Ω-56Δ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση 
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α: 2022000181 καταχώρησης στο μητρώο 
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του  ΨΝΑ  
Β) η απόφαση με αρ. πρωτ.  192/03-01-2022 ( ΑΔΑ: ΨΗ8Σ469Η5Ω-ΚΗ6) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση 
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α: 2022000182 καταχώρησης  στο μητρώο 
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του  ΨΝΑ 
 

 

mailto:promithil@psyhat.gr
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμών (συμπληρωματικών και προς αντικατάσταση αυτών) των 

Πολυδύναμων Κέντρων Ψυχικής Υγείας Αθηνών και Αγ. Αναργύρων - Ν. Φιλαδέλφειας. 

              Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV), οι οποίοι αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα των ζητουμένων ειδών του Παραρτήματος ΙΙ. Επίσης, οι 

προδιαγραφές των ζητούμενων ειδών θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις απαιτήσεις  του  ίδιου Παραρτήματος, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

Η εκτιμώμενη αξία της/των σύμβασης/ων ανέρχεται στο ποσό : 193.584,67€ Χ 24% Φ.Π.Α. (46.460,32€) = 

240.045,00€ 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & 

IΙ. 

 Προσφορές υποβάλλονται για μία  ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας, ή για το σύνολο των ομάδων και για 

τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε είδους. 

 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, 

ανά ομάδα. 

     Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης       

της ομάδας. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 

πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για 

την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

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

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

και άλλες διατάξεις»,   

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση 

ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265)
,
 “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 

297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 
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του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» , 

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

του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 

7 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα", 

του  π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" 

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

του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. 

Toν Οργανισμό του ΨΝΑ (Απόφαση Υπ. Υγείας –Πρόνοιας Α3β /οικ. /21477/96 ΦΕΚ. 38/τ.Β΄/29-1-97). 

Το Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236
Α
/20-10-1998) «Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας και άλλες 

διατάξεις» 

της υπ' αριθμ. 76928/09.07.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3075/13.07.2021, τεύχος Β’) με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” 

της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου 

στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

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

Νομοθεσίας» 

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

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 

297) και άλλες διατάξεις»  

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

της με αρ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

Το Ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74Α//19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 

4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 

εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.», 

Το Ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μoνάδων υγείας των ΠΕΣΥ και 

άλλες διατάξεις». 

Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Λοιπές διατάξεις» 

Το Ν.3414/10-11-2005 τροποποίηση του Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».(ΦΕΚ 30/Α΄/14-2-2005). 

To N.3527/9-2-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

Τις διατάξεις του άρθρου 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις» του Ν.2198/1994 

(ΦΕΚ 43/ τ. Α΄/1994) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού 
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Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστηματικής Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με 

Λογιστική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις.».   

Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

Το άρθρο 8 «Κρατικές Προμήθειες» του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/28.9.1999) « Ενιαίος     Φορέας Ελέγχου 

Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης  και λοιπές διατάξεις.», όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. 242/τ. Α/11.10.2002) και 9 ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. 329/τ. 

Α/24.12.2002) και όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά από την έναρξη ισχύος της παρ. 27 του άρθρου 12 του Ν. 

3310/2005.  

Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222/τ. Α/12.11.2012) «έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2-13-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.». 

Το Ν. 4144/2013 (Φ.Ε.Κ. 88/τ. Α/18.4.2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και 

στην Αγορά εργασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας.». 

Τις διατάξεις της παρ. Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» του άρθρου πρώτου του Ν. 

4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/τ. Α/9.5.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013.».  

Το Π.Δ. 155/2013 (ΦΕΚ 245/τ. Α/07.11.2013) Τροποποίηση του αριθ. 151/1998 Π.Δ/τος (Α΄ 116) Διαδικασία 

εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.  

Τις διατάξεις του άρθρου 11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» του Ν. 

4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ. Α/15.9.2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14/τ. 

Α/2.2.2012) σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/τ. Α/29.5.2013). 

Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/τ. Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 

Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/Οικ.21526/04-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων 

της Διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του ν. 4024/2011). 

Το Ν. 4272/11-7-2014 «Προσαρμογή στο Εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 

9
ης

 Οκτωβρίου 2012 για την Θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών – 

μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση – Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και λοιπές 

διατάξεις». 

Το Ν. 4155/2013 « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 120/Α/29-5-

2013). 

Το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 

Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 

Το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/02-11-2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 

Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». 

Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02.02.2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

Το Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/01.03.2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 

Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας(Ε.Τ.Χ.Σ.), της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 

για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις». 

Το  αριθμ. πρωτ.  4972/6-10-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «ανακοίνωση προς τα Δημόσια 

Νοσοκομεία και λοιποί φορείς Υγείας».  

την υπ΄ αριθμ. 11081 (ΦΕΚ 2957/Β/23.12.2011) Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, περί «Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, των Φορέων του 

άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/07» 

του ν. 4497/2017 ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 107 Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) 
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Το Ν. 3943/11(Αρ.φύλλου 66/31-3-2011) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών 

Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών». 

Το Ν. 4542/18 άρθρο 4 «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» 

 το υπ’ αριθμ πρωτ. 5364/31-8-2017 έγγραφό της ΕΑΑΔΗΣΥ «…τροποποίηση διατάξεων Ν.4412/2016 που 

αφορούν τα βιβλία IV κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων & V τελικές διατάξεις ». 

 της Υπουργικής Απόφασης 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) «Αντικατάσταση της υπ’ 

αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί 

κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 

συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς 

- Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”». Αντικατάσταση της YA 

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ)»,  

• του με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 εγγράφου της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το 
ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει  

• της με αρ. πρωτ. 46274/ΕΥΘΥ 482/27.4.2016 Υπουργικής Απόφασης "Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης 

δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην 

υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα",  

• του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) που 

αφορά τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ, στο πλαίσιο 
του Στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει,  

• του Εγχειριδίου Διαχειριστικής Ικανότητας του Νοσοκομείου για συγχρηματοδοτούμενα έργα της 

Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 όπως ισχύει,  

•του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 

2013,  

• του Επικοινωνιακού Οδηγού για το ΕΣΠΑ 2014-2020,  

• Το με αρ. πρωτ: Α4β/Γ.Π.οικ.94802 Έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας για 

επιχορήγηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, της προμήθειας εξοπλισμού του Πολυδύναμου Κέντρου Ψυχικής 

Υγείας Αγίων Αναργύρων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου» 

 

•Την υπ’ αρ. 24η/3-10-2018 (Οικ. Θέμα 13ο) απόφαση Δ.Σ. του Ψ.Ν.Α. «Υποβολή πρότασης με τίτλο «Προμήθεια 

εξοπλισμών (συμπληρωματικών και προς αντικατάσταση αυτών) των πολυδύναμων Κέντρων Ψυχικής Υγείας 

Αθηνών και Αγ. Αναργύρων – Ν. Φιλαδελφείας» στα πλαίσια του Ε.Π.  «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση στοχευμένων 

κοινωνικών υποδομών & υποδομών υγείας» ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Αττικής. 

 

•Την υπ’ αρ. 28η/28-11-2018 (Οικ. Θέμα 11ο ) απόφαση Δ.Σ. του Ψ.Ν.Α «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας μετά 

από επικαιροποίηση μέρους των ειδών εξοπλισμού, για υποβολή πρότασης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμών 

(συμπληρωματικών και προς αντικατάσταση αυτών) των πολυδύναμων κέντρων Ψυχικής  Υγείας Αθηνών και Αγ. 

Αναργύρων- Ν Φιλαδελφείας» στα πλαίσια του Ε.Π. « Ανάπτυξη – Αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών 

και υποδομών Υγείας» ΕΣΠΑ 2014-2020 της περιφέρειας Αττικής.» 

•Την με αριθμ. 603/15-02-2019 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Ένταξη της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού 

(συμπληρωματικού και προς αντικατάσταση ) των πολυδύναμων Κέντρων Ψυχικής Υγείας αρμοδιότητας του 

Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττική» με κωδικό ΟΠΣ 5035060 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 

 

• Τη με αριθμ. 8/20-3-2019 (Οικ. Θέμα 8ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου εγκρίθηκε η 

διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια εξοπλισμών (συμπληρωματικών 

και προς αντικατάσταση) των πολυδύναμων Κέντρων Ψυχικής Υγείας Αθηνών και Αγ. Αναργύρων - Ν. 

Φιλαδέλφειας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 521.018,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με αριθμ. Διακήρυξης 

29.19. 
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• Τη με αριθμ. 3/08-04-2020 (Θέμα ΕΗΔ 1
ο
), απόφαση Δ.Σ. του ΨΝΑ με την οποία εγκρίνεται, μεταξύ άλλων η 

προσωρινή κατακύρωση μέρους του διαγωνισμού 29.19, αλλά  και την επανάληψή  των υπολοίπων ομάδων, με 

αριθμό διακήρυξης 62.20  


 Τη με αριθμ. 25

η
/14-07-2022,  (οικ. θέμα:31

ο
 )(ΑΔΑ:ΨΓΣΜ469Η5Ω-ΝΙ9) απόφαση Δ.Σ. του ΨΝΑ, με την οποία 

εγκρίνεται η διενέργεια 2
ου

 επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια εξοπλισμών 

(συμπληρωματικών και προς αντικατάσταση) των πολυδύναμων Κέντρων Ψυχικής Υγείας Αθηνών και Αγ. 

Αναργύρων - Ν. Φιλαδέλφειας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 240.045,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με 

αριθμ. Διακήρυξης 83.22. 

• Το  πρωτογενές  αίτημα  19REQ005198496,  

 Το Εγκεκριμένο  19REQ005210516 

 Η με αριθμ. πρωτ. 2415-2022/28-09-22 έγκριση Διακήρυξης 2
ου

 Επαν. Δ/σμού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Ε.Π. Της Περιφέρειας Αττικής 

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

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 04-11-2022 και ώρα 14:30 μ.μ. 

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

 

1.6 Δημοσιότητα 
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης στο ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα 

Αριθμό : 156170 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης  όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 

3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο https://et.diavgeia.gov.gr καθώς και στον τοπικό τύπο.  

 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 

www.psyhat.gr στην διαδρομή www.psyhat.gr  ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  

  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  

 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις 

τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.psyhat.gr/
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και 

κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

 

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

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• ------- η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

• ------- το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

• ------- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• ------- το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 

ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο πλαίσιο της παρούσας στη σχετική 

ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ η οποία είναι προσβάσιμη 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 

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

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

ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν 

έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών. 

 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

 

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

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

προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.  

 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη 

παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

 Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη 

ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

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

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

 Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις  

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 

(Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 

από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα..  

 

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

παραπάνω παραγράφου. 

 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η 

εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 

Υποδείγματα εγγυητικών στο παράρτημα V  
 

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

εγκυρότητά τους, ως εκ τούτου όπως αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη όπως και  email & 

τηλέφωνο. 

 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος 

Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται 

προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία 

υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και 

της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
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απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη 

επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

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

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, 

οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών 

που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα 

αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

 

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

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής – απαιτείται.  

2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 

2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας, προ ΦΠΑ, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, για κάθε 

ομάδα για την οποία συμμετέχουν 

 

Η εγγυητική επιστολή θα είναι σύμφωνη με το παράρτημα V  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, 

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

 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε 

κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από 

γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

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

 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ.3 

του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 

 

2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων 
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α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  

β) παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8,  

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2),  

δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,  

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,  

στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 

προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί,  

ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 

δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 

απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 

προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, 

εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη 

του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τα ακόλουθα εγκλήματα: 

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

του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην 

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

25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 

πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 

(εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την 

καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 

198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 

374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 

επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 

2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή 

απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

 

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

αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 

88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 

αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 

32-35 του ν. 4689/2020 (Α΄103) 

 

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

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης 

Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
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εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της 

οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής 

(EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία 

ανθρώπων). 

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά :  

 

  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

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

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

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

  στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

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

 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικό φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

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

 

Οι υποχρεώσεις των περ.α) και β), της παρ. 2.2.3.2, ανωτέρω θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

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

 

 Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

 

2.2.3.3 Δεν προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη περιπτώσεις εξαιρέσεων για τους λόγους των ανωτέρων 

παραγράφων. 

 

2.2.3.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 

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

αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 

τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 

υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργία 

(γ) ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και 

άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 περί 

σύγκρουσης των συμφερόντων δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα, 

 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016,  περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.   

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 

γεγονός. 
 

2.2.3.5 Δεν προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη 

 

2.2.3.6 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν 

είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

 

2.2.3.7 Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1  

και 2.2.3.4 εκτός από την περ. β αυτής,
 
μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

(αυτοκάθαρση).  

 

Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει 

αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα 

και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει 

συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 

περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
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αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. 

 

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 

κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

 

2.2.3.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

 

2.2.3.9 Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης.   

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. 
           Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

           Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. 

           Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι οικείο επαγγελματικό 

μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία 

 

2.2.5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια – (στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτείται). 
 

2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτείται). 
 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (στην παρούσα 

διακήρυξη δεν απαιτείται) . 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της  τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
(της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.   
 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
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Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή 
για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 
 
2.2.8.2. Υπεργολαβία 
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην 
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της 
σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας1. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  
 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής (αποδεικτικά έγγραφα) 
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται 

στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 

2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. 

 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της 

σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

 

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

άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 

αναθέτουσα αρχή.  

 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

      Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4, της 

παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο 

από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 

συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

                                                 
1
Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 
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Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται 

προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο 

οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη 

συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική 

υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή 

του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε 

μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

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

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

ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

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

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

όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η 

εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της 

παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

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

της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο 

οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται 

εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα (κατά το στάδιο προσωρινού αναδόχου) 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 

δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 

από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για 

την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 

μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 

διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που 

απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα 

αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει 

τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

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

της παρούσας. 
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

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

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές 

παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 

επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 

άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 

χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) 

αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 

τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι 

δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του 

Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ 

προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

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

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη 

αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
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Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως 

τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος 

του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος 

XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου 

το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση 

του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.  

 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού 

ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από 

αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί δεν 

απαιτείται να προσκομίσουν κάποιο έγγραφο. 
 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να 

προσκομίσουν κάποιο έγγραφο . 
 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν κάποιο έγγραφο. 
 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση 

και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 

το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  .  Στις λοιπές 

περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη 

νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή του εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο 

και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, 

προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   
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 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό 

μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,  αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, 

ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 

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

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, 

αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 

αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που προβλέπονται από τις εκάστοτε 

ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 

αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, 

που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 

ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της 

βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, 

υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, 
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο 
(συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός 
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φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον 
διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να 
είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι 
λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση 
της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος 
θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  
 
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις 

ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του 

τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση 

των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.  

 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

•οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή τους,  

 

•οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 

2.3. Κριτήρια Ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή, ανά ομάδα). 

 

2.4. Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών  
2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα IΙ της Διακήρυξης, για το 

σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας  των ειδών ανά ομάδα. 

 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, 

υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ. 

 

2.4.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ 

εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 

09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα 

«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών 

με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες). 

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό το οποίο 

χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 

προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να 
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εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 

άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 

106 της ως άνω κοινής Υπουργικής Απόφασης. 

 

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

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα 

ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 

 

 (α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» στον 

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

 

 (β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

 Από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

 Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

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

αξιολόγησή της.  

 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά 

αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν 

αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική 

αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) 

υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και 

επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η 

επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  

ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν. 

 
2.4.2.5.  Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα 
καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 
 
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη 
μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  
 
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν 
επισημείωση e-Apostille  
 
β) είτε των άρθρων 15 και 27του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  
 
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 
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δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   
 
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής 
φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  
 
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, 
εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, 
αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 
 
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα 
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 
 
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
 
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 

 
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 
της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την 
ακρίβειά τους, καθώς και 
 
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση 
και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 
 
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε 
έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση 
και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω 
Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή 
Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει 
συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» 
(κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας 
διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 
για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  
το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της 
Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 
 
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές 
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014. 
 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη 
του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος 
διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 
των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά 
από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   
 
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης 
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της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού 
πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 
 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο οικονομικός 

φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 

αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- 

ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά 

με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν 

με ποινή αποκλεισμού  τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: 

 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 

πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου.   

 

β) εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της 

παρούσας διακήρυξης. 

 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση  δέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα όλους του όρους και Τεχνικές 

Προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται ψηφιακά 

 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

διακήρυξης ως Παράρτημα  ΙΙΙ αυτής.  

 

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου 

μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής 

πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να 

αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των 

εγγράφων της σύμβασης. 

 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, 

υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο 

ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο " υπό προμήθεια είδη - Τεχνικές Προδιαγραφές" του Παραρτήματος II της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 

ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων 

ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 

υπεργολάβους που προτείνουν. 

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, 

καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: - οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει 
πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 
παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. 

 

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ, ο οποίος ΦΠΑ βαρύνει το Ψ.Ν.Α. 

 

Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κ.λπ.) βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

 

Α. Τιμές 

Η τιμή των παρεχόμενων ειδών δίνεται σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 

ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.. Οι προσφερόμενες τιμές είναι 

σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται 

προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης υποβολής δικαιολογητικών 

του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

το σύστημα. 

 

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

 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 

του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται 

από την αναθέτουσα αρχή στο μέρος Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την 

επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

 

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

κανονική. 

 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 

πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για 

παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη 

ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 

συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 
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Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται 

εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 

2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο 

φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, 

τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση 

και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, 

διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, 

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της 

παρούσας και το άρθρο 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ' της παρ. 4 του 

άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος 

που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

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

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, 

δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή 

περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί 

κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί 

πλαστά αποδεικτικά στοιχεία 

ιδ) της οποίας η τιμή είναι άνω του Παρατηρητηρίου Τιμών, (εφόσον υπάρχει κατά την ημερομηνία υποβολής 

προσφοράς) 

Επίσης στο Παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών να προσδιοριστεί ο κωδικός του παρατηρητηρίου, εφόσον 

υπάρχει το συγκεκριμένο είδος σε αυτό. 

 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
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3.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 

ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 

ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 

(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η Πέμπτη 10-11-2022, και ώρα 12:00π.μ.   

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 

ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 

υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και 

γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε 

στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το 

πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν 

ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 72. Στην περίπτωση όπου οικονομικός φορέας είτε παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη πρωτότυπη 

εγγύηση συμμετοχής, σε περίπτωση υποβολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής, είτε να υποβάλει την απαιτούμενη 

εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς 

ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η 

απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης 

απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται 

σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της 

παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  των 

οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα 

την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 
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Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά 

τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη 

κανονική. 

 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται 

απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 

και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  

με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή 

δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται 

στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς,  
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης  του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,σύμφωνα με την παράγραφο 
3.3 της παρούσας που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ (νυν Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4. 
 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου  

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση στον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 

2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 

2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε 

μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της 

παρούσας. 

 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα 

από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με 

ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 

αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία 

και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5 .  

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα 

αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη 

υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 

συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην 

περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 

χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή 
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τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την 

προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 

του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα 

αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του 

άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , 

ή  

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

δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από 

τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής) της παρούσας.  

 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις 

οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι 

οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του.  

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 

από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 

της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία 

έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 

του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται 

ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού,  μπορεί να 
κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται 
στην παράγραφο 1.3 σε ποσοστό και ως εξής: εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης 
ποσότητας και ογδόντα τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 
 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των 

περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της 

τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς 

που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του 

άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για 

την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά 

του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής . Κατά της απόφασης κατακύρωσης 
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χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ (νυν Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

 

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

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,  

 

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η 

προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ (νυν Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και σε περίπτωση άσκησης 

αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ (νυν Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 

επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του 

άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 

του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 

και  

 

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη 

δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, 

δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και 

μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. 

Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται 

προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου 

στον ανάδοχο. 

 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, 

με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 

και 198 ΑΚ. 

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού 

διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της 

ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται 

να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να 

αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή  και οριστική Δικαστική Προστασία 
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 

ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει 

στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (νυν Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτημά του 1. 
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Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 

άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης  . 

 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη 

της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η 

τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη 

εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι 

του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική 

περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 

18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

 

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

του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016.  

 

Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη 

ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ (νυν Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 

παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί 

ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ (νυν Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μετά από άσκηση προδικαστικής 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από 

το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  μέσω της 

λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, 

προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της 

προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που 

έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ (νυν Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) , το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα 

κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και 

την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει 

αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 

πράξης. 





  Σελίδα 31 από 73 

 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 

κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της 

αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την 

αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ (νυν Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου 

διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων 

έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ (νυν Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα 

βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση 

της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 

αίτησης ακύρωσης .  

 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση 

αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση ή 

την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) 

ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 

ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο 

αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης 

της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ 

αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της 

αναστολής.  

 

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι οποίες 

κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021, β) από 

παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές 

διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021  , σύμφωνα με τις 

οποίες:  

 

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των αποφάσεων 

της ΑΕΠΠ.  

 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ του νόμου, 

τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το 

δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν 

την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, 

εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά . 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, 

για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 

Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής 

προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 

του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 
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Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν 

μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και 

τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού 

αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση 

αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα 

προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, 

περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

 

 

 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή 

του τμήματος της σύμβασης προ ΦΠΑ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται 

μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της 

Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 

της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 

αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική 

εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της 

σύμβασης. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, 

των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή 

παράδοσης, για διάστημα 2 μηνών. 

 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, 

σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, 

κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη 

σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο 

πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 

αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 

εκπρόθεσμου. 
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4.2 Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, του Ν. 4782/2021 με τις 

εκάστοτε τροποποιήσεις τους, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Για την διαδικασία επίλυσης διαφορών ισχύουν τα παρακάτω: 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 

για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών  ηθών.  Για  

κάθε  διαφορά  που  δεν  είναι  δυνατό  να  επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα 

δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση 

προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και 

με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς 

ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα 

εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη 

και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών 

συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση 

της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 

αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της 

ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική 

δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 

- Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 

- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

-Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 
 

4.4 Υπεργολαβία 
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4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
 

4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 

οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.  

 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 

αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 

διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από 

νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
 

4.4.3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 

παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 

σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016 (με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του). 

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της 

Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του). 

Στην περίπτωση όπου μεταβληθεί η οργανωτική δομή του ΨΝΑ τότε η εν λόγω σύμβαση (οι εν λόγω 

συμβάσεις) λύεται (λύονται) μονομερώς από το Νοσοκομείο αζημίως και χωρίς καμία αξίωση από τον 

ανάδοχο (από τους αναδόχους). 

Στην περίπτωση που  αναδειχθεί μειοδότης (αναδειχθούν μειοδότες) για τα είδη της διακήρυξης από την 

αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας Αττικής ή άλλη Δημόσια Αρχή, η σύμβαση που έχει υπογραφεί (οι 

συμβάσεις που έχουν υπογραφεί) εξακολουθεί να ισχύει  (εξακολουθούν να ισχύουν) μόνο εφόσον είναι 

συμφερότερες οι επιτευχθείσες τιμές από τις τιμές των νέων συμβάσεων και ο χορηγητής δεν δικαιούται να 

ζητήσει αποζημίωση για το λόγο αυτό. 

Στην περίπτωση όπου οι ανάγκες του Νοσοκομείου καλύπτονται από δωρεάν χορηγίες για συγκεκριμένα είδη, 

το ΨΝΑ δύναται να μειώσει τις παραγγελίες των συμβατικών ποσοτήτων των ειδών αυτών ή και να τις 

μηδενίσει και ο χορηγητής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για το λόγο αυτό. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην 

αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να 

αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν 

θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης).  

Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
4.6.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 (με 

τις εκάστοτε τροποποιήσεις του), που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης, 

 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από 

τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/EE, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 

πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που 

αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν 

βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί 

σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της 

παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
5.1 Τρόπος πληρωμής 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο α) Το 100% της συμβατικής αξίας 

μετά την οριστική παραλαβή των υλικών . 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις 

αυτού, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση υπέρ Γ.Δ.Δ.Σ.Π. 0,02%  

β) Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,1%  

γ) Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07 %  

δ) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007.  

ε) χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΗ και ΑΕΠΠ  

στ) Φόρος προμηθευτών 4% - ΕΣΠΑ  

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ψ.Ν.Α.  
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Επισήμανση: Αναφορικά με τις κρατήσεις σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα οριζόμενα στην ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 
 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 

(Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής) 

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

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει 

αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας.   

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 

4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, 

προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. 

Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος 

μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή 

αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα 

αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο 

αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη 

διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την 

ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν 

προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας 

ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του). Το διαφέρον 

υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την 

έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01  

 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης 

κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 

τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο 
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οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον 

εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% 

επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 

Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

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

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται 

υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 

ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής 

του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

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

ένωσης. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

5.3.1. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 

5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.2 (Παραλαβή υλικών),  

6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.  

Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 

στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν 

χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις 

δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση 

καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

5.4.1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 

άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. 

Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της 

οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης ειδών. 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.   

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

 α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει 

εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από 
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γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον 

συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά 

πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο 

από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, δεν 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - 

παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - 

παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα . 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών του νοσοκομείου, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο 

οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 
6.2. Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 

μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.   

 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό - 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις -απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες - δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

 

Υλικά που απορρίφθηκαν, ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν 

από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' 

έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 

γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην 

παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
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Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

             Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης. 
 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: όπως ορίζονται στην παράγραφο 6.1 «Χρόνος παράδοσης 

υλικών». 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται 

προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 

αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 

από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλιση – ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο 

εξωτερικό (στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτούνται) 

 

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

          Στην περίπτωση κατά την οποία το υλικό κρίνεται απορριπτέο ο προμηθευτής υποχρεούται να το 

αντικαταστήσει μέσα σε 24 ώρες, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 

 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 

αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει 

ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.    

 

6.5 Δείγματα-Δειγματοληψία-Εργαστηριακές εξετάσεις (δεν απαιτείται)  
 

6. 6  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας (δεν απαιτείται)   

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής (Δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αναλυτική περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
H πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης πρόσφορα βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή, ανά ομάδα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Προμήθεια διαφόρων ειδών εξοπλισμού  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 193.584,67€ Χ 24% Φ.Π.Α. 

(46.460,32€) = 240.045,00€  
 

Κ.Α.Ε. 9342,9343, 9344, 9345, 9347, 9349, 9429 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στον πίνακα των ζητουμένων ειδών, στην στήλη: 

τεχνικές προδιαγραφές  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ  ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Όπως αναλυτικά ορίζεται στα σχετικά άρθρα. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες  κρατήσεις 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Έξι  (6) μήνες  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12 ΜΗΝΕΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ 

ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ  ΟΜΑΔΕΣ 

 

ΝΑΙ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

α) Κράτηση υπέρ Γ.Δ.Δ.Σ.Π. 0,02% 

β) Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,1% 

γ) Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%  

δ) Κράτηση υπέρ ψυχικής υγείας 2% 

ε) χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και ΑΕΠΠ 

ε) Φόρος προμηθευτών 4% - ΕΣΠΑ 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια εξοπλισμών (συμπληρωματικών και προς αντικατάσταση 
αυτών) των πολυδύναμων κέντρων ψυχικής υγείας Αθηνών και Αγ. Αναργύρων - Ν. Φιλαδέλφειας, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 240.045,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    II 

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 





  Σελίδα 41 από 73 

 

2η ΟΜΑΔΑ (25.354,84€ χωρίς ΦΠΑ, 31.440,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ (39710000-2) 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΕΙΔΩΝ 
CPV 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ 
                                  
39710000-2 9 ΤΜΧ 

(ΜΕΓΑΛΟΣ 1,7lit) 

Η συσκευή να είναι ισχύος 2400W τουλάχιστον και χωρητικότητας 1,7lt 
τουλάχιστον. 

Ένδειξη στάθμης νερού (εξωτερική). 

Να έχει ανοξείδωτο πυθμένα με καλυμμένο θερμαντικό στοιχείο. 

Η κανάτα να είναι από ανθεκτικό  στη θερμοκρασία πλαστικό Cool - Touch 

Να έχει αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν βράσει το νερό. 

Να έχει αποσπώμενο ανοξείδωτο φίλτρο για τα άλατα. 

Να διακόπτεται η λειτουργία όταν ανοίγει το καπάκι. 

Να έχει προστασία από υπερθέρμανση. 

Να ασφαλίζει το καπάκι 

Να έχει δυνατότητα πλήρους περιστροφής της κανάτας στη βάση. 

Επιθυμητό να έχει αποθήκευση καλωδίου. 

  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΚΟΥΖΙΝΑ 
39710000-2 4 ΤΜΧ 

Η συσκευή να διαθέτει τα ακόλουθα: 

4 εστίες (εμαγιέ) εκ των οποίων οι δυο εστίες θα είναι ταχείας 
θέρμανσης. 

Θα είναι ενεργειακής κλάσης Α+ τουλάχιστον. 

Πλάτους 60εκ .Η χωρητικότητα του φούρνου να είναι 60 Lit 
τουλάχιστον. 

Να έχει συρταρωτό κάτω θάλαμο. 

Να έχει ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας εστιών - φούρνου. 

Να έχει πολλαπλή λειτουργία φούρνου με: 

- πάνω - κάτω αντιστάσεις, 

 - πάνω αντιστάσεις, 

- κάτω αντιστάσεις, 

 - κυκλοφορία θερμού αέρα, 

 - grill.   

Να έχει ρυθμιζόμενα ποδαράκια. 

Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα  ταψί, μια σχάρα. 

Να διαθέτει CE. 

 Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. 

Θα δοθεί εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών για 10 έτη 
τουλάχιστον. 

3 
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ 
ΓΑΛΛΙΚΟΥ 

39711310-5 8 ΤΜΧ 

Η συσκευή να είναι χωρητικότητας 15 φλιτζανιών τουλάχιστον. Η 
ισχύς λειτουργίας να είναι 1000W τουλάχιστον. Να έχει 
δυνατότητα αυτόματης διακοπής λειτουργίας μετά από δυο ώρες 
τουλάχιστον. Να έχει εξωτερική ένδειξη στάθμης νερού. 

 Όταν αφαιρείται η κανάτα από τη βάση της να σταματά η ροή. 

Επιθυμητό να έχει αποθήκευση καλωδίου. 

Να διαθέτει CE.  

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. 

4 ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ 39710000-2 2 ΤΜΧ 
Η συσκευή να είναι ισχύος 450W τουλάχιστον. 

Να είναι πέντε ταχυτήτων τουλάχιστον. Να έχει επιπλέον 
στιγμιαία λειτουργία. 
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Να διαθέτει εξαρτήματα: αναδευτήρες, ζυμωτήρες. Να διαθέτει 
CE.  

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. 

5 ΜΟΥΛΤΙ 39710000-2 4 ΤΜΧ 

Η συσκευή να είναι ισχύος 300W τουλάχιστον. 

Να διαθέτει δοχείο χωρητικότητας 0,5lt. τουλάχιστον και 
μεταλλικό μαχαίρι.  

Να κόβει κρεμμύδια, ξηρούς καρπούς κ.λ.π. Να διαθέτει CE.  

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. 

6 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΠΙΑΤΩΝ 
39713100-4 3 ΤΜΧ 

(πλάτους 45 cm περίπου) 

Η συσκευή να είναι επιδαπέδια πλάτους 45cm περίπου. 

Να είναι πέντε προγραμμάτων τουλάχιστον. 

Κατηγορία ενέργειας Α+.  

Αθόρυβης λειτουργίας (μέχρι 52db). 

Κατανάλωση νερού <=14lt. 

Να διαθέτει: ενδείξεις για συμπλήρωση αλατιού – λαμπρυντικού, 
προστασία διαροών 

Να διαθέτει  καλάθι με ρυθμιζόμενο ύψος και ειδικό χώρο για 
μαχαιροπήρουνα. 

Να είναι χωρητικότητας 8 πλήρων σερβίτσιων τουλάχιστον. 

Να διαθέτει CE. 

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. 

7 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΡΟΥΧΩΝ  7KG 
42716120-5 4 ΤΜΧ 

Η συσκευή να είναι χωρητικότητας 7 κιλών τουλάχιστον.   

Διαστ. 60εκ 

Οι στροφές στυψίματος να είναι από 400 -1000 στροφές / λεπτό 
τουλάχιστον. 

Η χωρητικότητα του τυμπάνου να είναι 52 lit τουλάχιστον. 

Η ενεργειακή κλάση να είναι Α++ τουλάχιστον 

Να έχει 8 τουλάχιστον προγράμματα πλύσης. 

Να έχει οθόνη με ενδείξεις της πορείας, του προγράμματος της 
θερμοκρασίας, του αριθμού των στροφών, του υπολοίπου χρόνου 
λειτουργίας. 

Να έχει προστασία κατά των διαρροών. 

Να έχει θήκη απορρυπαντικού με χειρολαβή. 

Να έχει αυτόματη ρύθμιση στάθμης νερού. 

Να διαθέτει CE. 

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον.  

Θα δοθεί εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών για 10 έτη τουλάχιστον. 

8 
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 

7KG 
39713210-8 2 ΤΜΧ 

Nα έχει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

Xωρητικότητα ρούχων 7 kg τουλάχιστον. 

Το στέγνωμα να γίνεται με συμπύκνωση υδρατμών. 

Να έχει κατηγορίες στεγνώματος. 

Να έχει άνοιγμα πόρτας 160º τουλάχιστον. 

Να έχει 7 προγράμματα τουλάχιστον: 

Να έχει φωτεινές ενδεικτικές λυχνίες LED που να αφορούν: Την εξέλιξη του 
προγράμματος, τις επιπρόσθετες λειτουργίες, την διάγνωση προβλημάτων 
/σφαλμάτων.  

Να έχει αυτόματη λειτουργία για την αποφυγή τσαλακώματος των ρούχων 
εάν δεν βγούν αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος. 

Να έχει ειδικό σύστημα προστασίας των ρούχων εάν στην διάρκεια 
λειτουργίας γεμίσει το δοχείο συμπύκνωσης υδρατμών. 
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Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++ 

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον.   

Θα δοθεί εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών για  8 έτη τουλάχιστον. 

9 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD   

49'' 
32324100-1 5 ΤΜΧ 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Διαγώνιος     49 " 

Ευκρίνεια     4K Ultra HD 

Τύπος Panel     LED 

IPS Panel    Ναι 

Δέκτης    DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 

HDR    Ναι 

HDR Type     HDR10 

Συνδεσιμότητα 

Πλήθος HDMI 4 

ARC   Ναι 

Πλήθος USB 3 

WiFi (Built-In) Ναι 

Άλλες Συνδέσεις Bluetooth, CI+ Slot, Component Video, Composite 
Video, Digital Audio Optical, Headphones 

Ήχος 

Κανάλια 2.0 

Ισχύς 20 W 

Τεχνολογίες   DTS, DTS-HD, Dolby Digital  

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Έτος Κυκλοφορίας 2018  

Δυνατότητες & Λειτουργίες  Miracast / Screen Mirroring, Smart TV, 
Voice Search, WiDi   

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. 

Θα δοθεί  εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών για 10 έτη 
τουλάχιστον. 

10 
ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ TV  

49'' 
32324300-3 5 ΤΜΧ 

 

11 ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ 39710000-2 7 ΤΜΧ 

Η συσκευή να είναι ισχύος 1800W τουλάχιστον και να διαθέτει 
αντικολλητικές πλάκες. Πάνω - κάτω θερμαινόμενες πλάκες 
(αποσπώμενες). Δυνατότητα μετατροπής ύψους. 

Επιφάνεια ψησίματος για 4 τοστ. Να έχει ένδειξη λειτουργίας & 
θερμοστάτη ρύθμισης θερμοκρασίας. 

Να ανοίγει διάπλατα. Να διαθέτει CE. 

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον 

12 
ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ 

ΜΕ 2  ΗΧΕΙΑ 
39710000-2 5 ΤΜΧ 

Η ισχύς να είναι συνολικά 120W τουλάχιστον. 

Να διαθέτει:  

- 2 Ηχεία δύο δρόμων τουλάχιστον.  

- CD – player  

-Να έχει είσοδο USB.  

-Σύνδεση με BLUETOOTH  

- Ψηφιακό ραδιόφωνο. 

- ψηφιακή ρύθμιση ήχου. 

-ψηφιακό ραδιοενισχυτή ή ενισχυτή 

- Έξοδο για ακουστικά.  
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Να διαθέτει CE.  

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. 

13 
ΦΟΥΡΝΟΣ 

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 
39711362-4 7 ΤΜΧ 

(ΧΩΡΙΣ  GRILL) (ΓΙΑ ΖΕΣΤΑΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ) 

Η συσκευή να είναι χωρητικότητας 20lt τουλάχιστον και να 
διαθέτει: 

-  Πέντε προγράμματα. 

- Η μεγίστη βαθμίδα ισχύος μικροκυμάτων δεν θα είναι μικρότερη 
των 700 W τουλάχιστον. 

-Εσωτερικά φωτιζόμενο χώρο. 

Να έχει περιστρεφόμενο δίσκο . 

Οι διαστάσεις να είναι (29-35) Χ (43-53) Χ (33-51) cm (Υ Χ Π Χ Β)  

Να διαθέτει CE. 

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. 

Θα δοθεί εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών για 10 έτη 
τουλάχιστον. 

14 
ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΜΕ 2 

ΜΑΤΙΑ 
39710000-2 1 ΤΜΧ 

(ΜΕ ΔΥΟ EΣΤΙΕΣ) 

Η συσκευή να είναι χωρητικότητας 28lt τουλάχιστον.  

Να έχει 2 εστίες (εμαγιέ).  

Να διαθέτει grill. 

Να έχει ενδεικτικές λυχνίες φούρνου και εστιών. 

Να έχει δυνατότητα επιλογής, grill ή αντιστάσεων. 

Να διαθέτει CE. 

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον 

15 

ΨΥΓΕΙΟ 
(0,60*0,40*0,85) 

ΣΕΤ ΜΕ ΤΟ 
ΕΠΙΠΛΟ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

39711130-9 5 ΤΜΧ κατάλληλα τοποθετημένο διαστάσεων Π 0,40 Χ Β 0,47 Χ Υ 0,55μ . 

16 
ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ  
(16 ΠΟΔΩΝ 
ΠΕΡΙΠΟΥ) 

  39711130-9 5 ΤΜΧ 

Οι διαστάσεις να είναι:  

    Ύψος (162 – 190) cm                                                 

Πλάτος (67 – 80) cm                                                

 Βάθος (60 – 80) cm 

Το ψυγείο να είναι δίπορτο NO FROST  16κπ ή 443lt (μεικτή 
χωρητικότητα), με απόκλιση μέχρι 3%.  

Να είναι κατηγορία 4 αστέρων τουλάχιστον και Tropical  ή Sub - 
Τropical   

Η κλάση  ενεργειακής απόδοσης να είναι Α++. 

Να διαθέτει: 3 ράφια τουλάχιστον ρυθμιζόμενα στη συντήρηση, 2 
ράφια τουλάχιστον στη πόρτα καθώς και θήκες για βούτυρο, τυρί, 
αυγά κ.λ.π.  

Ο χώρος της κατάψυξης να φέρει ρυθμιζόμενο ράφι. 

Επιθυμητό είναι οι πόρτες να ρυθμίζονται για άνοιγμα αριστερά ή 
δεξιά.   

Το ψυκτικό μέσο να είναι οικολογικό. 

Να διαθέτει CE.  

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον.  

Θα δοθεί εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών για 10 έτη 
τουλάχιστον. 

17 ΨΥΓΕΙΟ 39711130-9 7 ΤΜΧ Οι διαστάσεις να είναι:  
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ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ (85 
ΛΙΤΡΩΝ) 

 Ύψος (80 - 95)cm περίπου, Πλάτος (47 - 65)cm περίπου 

Βάθος (45 - 65) cm περίπου 

Το ψυγείο να είναι 85lt (μεικτή χωρητικότητα), με απόκλιση μέχρι 
20%. 

Να έχει κλάση  ενεργειακής απόδοσης Α++. 

Να διαθέτει: 2 ράφια τουλάχιστον στη συντήρηση, στη πόρτα να 
έχει θέσεις για μπουκάλια,  αυγά κ.λ.π. 

Να διαθέτει ρυθμιζόμενο θερμοστάτη. 

Επιθυμητό είναι οι πόρτες να ρυθμίζονται για άνοιγμα αριστερά ή 
δεξιά. 

Να διαθέτει κατάψυξη. 

Το ψυκτικό μέσο να είναι οικολογικό. 

Να διαθέτει CE. 

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. 

Θα δοθεί εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών για 10 έτη 
τουλάχιστον. 

18 ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 31141000-6 10 ΤΜΧ 

Ο ψύκτης να είναι δυνατότητας 250 / h  ποτηριών τουλάχιστον.  

Να έχει διαστάσεις (95 -105) Χ (30 - 39) Χ (30 - 40) cm  [Υ Χ Β Χ Π].  

Ο συμπιεστής να είναι 1/5 ΗP τουλάχιστον,  (ρεύμα 230 V - 50 ΗΖ).  

Το περίβλημα να είναι ανοξείδωτης κατασκευής, με λεκάνη από 
ανοξείδωτο χάλυβα. 

Το δοχείο ψύξεως νερού να είναι από ανοξείδωτο, χωρητικότητας 
8 lit  τουλάχιστον, με μόνωση. 

Ο σκελετός να είναι ισχυρός, από χάλυβα ηλεκτροστατικά 
βαμμένος ή ανοξείδωτος. 

Να έχει: α) πίδακα ρυθμιζόμενης ροής και β) κρουνό πληρώσεως 
ποτηριών συνεχούς ροής. Ο πίδακας και ο κρουνός να είναι 
επιχρωμιωμένοι. 

Να είναι κατάλληλος για τη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της 
πόλης.  

Να φέρει σύστημα προστασίας του κινητήρα. 

Οι κολλήσεις των σωλήνων του νερού και του δοχείου ψύξεως θα 
πρέπει να μην περιέχουν κάδμιο ή άλλο υλικό επιβλαβές στον 
ανθρώπινο οργανισμό.  

Να διαθέτει CE.  

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον.  

Θα δοθεί επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη τουλάχιστον. 

19 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΤΙ 

ΓΙΑ ΚΑΦΕ 
39710000-2 1 ΤΜΧ 

(ΜΕ ΜΙΑ ΕΣΤΙΑ)  

Να είναι ισχύος 450W περίπου. 

Να έχει μια εστία για καφέ. 

Επιθυμητό να διαθέτει διακόπτη ON/OFF.  

Να διαθέτει CE.  

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. 

20 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ LCD 

42" 
32324100-1 5 ΤΜΧ 

H συσκευή να είναι στερεοφωνική και να έχει 99 προγράμματα 
τουλάχιστον. 

Να έχει ρύθμιση φόρμας σε 16:9, ευρεία οθόνη. 

Ανάλυση οθόνης 1920 Χ1080 p  στα 60 HZ τουλάχιστον. 

Τύπος οθόνης LED. 
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Να είναι ενεργειακής κλάσης Α. 

Να έχει αντίθεση δυναμικής οθόνης  50.000 : 1 τουλάχιστον. 

Ισχύς ήχου (RMS) 2X5 W τουλάχιστον. 

Να διαθέτει: 

-Υποδοχές, scart και Α/V, USB2, HDMI, τουλάχιστον. 

-Τeletext στα Ελληνικά. 

-Τηλεχειριστήριο. 

- Σύνδεση με USB 

Να έχει ψηφιακό δέκτη MPEG4 

Να έχει έξοδο ήχου ψηφιακή. 

Να υπάρχει δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο. 

Να έχει επιτραπέζια βάση. 

Να διαθέτει CE. 

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. 

Θα δοθεί  εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών για 10 έτη 
τουλάχιστον 

21 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 50" 32324100-1 1 ΤΜΧ 

H συσκευή να είναι στερεοφωνική και να έχει 99 προγράμματα 
τουλάχιστον.  

Να έχει ρύθμιση φόρμας σε 16:9, ευρεία οθόνη. 

Ανάλυση οθόνης 1920 Χ1080 p  στα 100 HZ τουλάχιστον. 

Τύπος οθόνης LED.  

Να είναι ενεργειακής κλάσης Α.  

Να έχει αντίθεση δυναμικής οθόνης  50.000 : 1 τουλάχιστον. 

Ισχύς ήχου (RMS) 2X5 W τουλάχιστον.  

Να διαθέτει: 

-Υποδοχές, scart  και  Α/V,USB2,HDMI, τουλάχιστον.  

-Τeletext στα Ελληνικά. 

-Τηλεχειριστήριο. 

- Σύνδεση με USB  

Να έχει ψηφιακό δέκτη MPEG4 

Να έχει έξοδο ήχου ψηφιακή. 

Να υπάρχει δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο. 

Να έχει επιτραπέζια βάση. 

Να διαθέτει CE.  

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον.  

Θα δοθεί  εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών για 10 έτη 
τουλάχιστον 

22 ΦΡΑΠΙΕΡΑ 39710000-2 2 ΤΜΧ 

 Η συσκευή να διαθέτει σταθερή βάση. 

Η ισχύς να είναι 70W τουλάχιστον, 230V/50Hz. 

Να διαθέτει δύο ταχύτητες και το ποτήρι να είναι μεταλλικό. 

Ο αναδευτήρας να είναι ανοξείδωτος και να καλύπτει σε βάθος 
τουλάχιστον τα 2/3 του ποτηριού. 

Να διαθέτει CE. 

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον 

23 
ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ 

38651000-3 1 ΤΜΧ 

Ευρος εστίασης 0,5 

Digital Zoom: 5 Χ τουλάχιστον. 

Ανάλυση Video 1920x1080 
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Αυτόματη εστίαση:  

Να έχει. 

Οθόνη 2,4inch τουλάχιστον. 

Φλας: Η μηχανή να έχει ενσωματωμένο φλας. 

Κάρτα μνήμης: Να έχει συμπληρωματική κάρτα μνήμης. 

Αξεσουάρ: Να συνοδεύεται με: Φορτιστή μπαταρίας 220V και 
καλώδια σύνδεσης 

Να διαθέτει CE. 

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. 

24 

ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ - 
1 ΤΜΧ ΤΡΙΠΟΔΑΣ 
ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑΣ 

-1 SET 

32333200-8 1 ΤΜΧ 

Η βιντεοκάμερα θα έχει τις παρακάτω προδιαγραφές: 

-Ανάλυση video 1920 x 1080  

-Ενεργή ανάλυση φωτογραφίας : 3,2mp τουλάχιστον 

    - Ενσωματωμένη μνήμη 8G 

-Οπτικό Zoom 32Χ τουλάχιστον , 150Χ ψηφιακό 

 -Διαγώνια Οθόνη (3 inch τουλάχιστον)  

-Εστίαση αυτόματη / χειροκίνητη 

Μπαταρία Li-Ion  

-Σύνδεση USB 2.0 HDMI  

-Αξεσουάρ. Μετασχηματιστής, μπαταρία, καλώδιο USB, θήκη 
αποθήκευσης  

Να έχει εσωτερική κάρτα μνήμης  . 

Να συνοδεύεται με κάρτα μνήμης  64gb 

-Εγγύηση 2 έτη. 

ΤΡΙΠΟΔΟ 

Μέγιστο ύψος 1,55μ- βάρος1,20κιλ περίπου - ρυθμιζόμενο ύψους 

25 
MICRO SD ΚΑΡΤΑ 

64 GIGABYTE 
30233110-5 1 ΤΜΧ 

Class 10,  

 5 έτη εγγύηση τουλάχιστον, 

 να προσαρμόζεται στην videocamera. 

26 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 
9000 BTU (ΓΙΑ 

SERVER) 

42512200-0 2 ΤΜΧ 

Η κλιματιστική  μονάδα   θα  είναι διαιρούμενου   τύπου  (split)   
για  ψύξη. 

Η  ικανότητα  του  μηχανήματος  θα  είναι  για την ψύξη 9.000    
btu/h τουλάχιστον πιστοποιημένα κατά  EUROVENT. 

Ο συμπιεστής  του μηχανήματος  θα  είναι inverter 

Η  κλιματιστική  συσκευή  θα  είναι  κατάλληλη  για  τοποθέτηση  
σε  τοίχο. 

Η  μονάδα  θα  τοποθετηθεί  σε  σιδερένια  βάση  στο  εξωτερικό  
μέρος  του  τοίχου.  

Το κλιματιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης A++. 

Να χρησιμοποιεί οικολογικό φρέον  τελευταίας γενιάς 

Θα έχει τηλεχειριστήριο 

Στη  τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται η  εγκατάσταση 
του   μηχανήματος, ο τελικός έλεγχος και η παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 

Θα έχει εγγύηση 5 χρόνια  τουλάχιστον για  τον συμπιεστή και 1 
χρόνο τουλάχιστον για τα λοιπά μέρη. 

Θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση για επάρκεια ανταλλακτικών για 7 
χρόνια τουλάχιστον. 

Το μηχάνημα θα  είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με πιστοποιητικό 
CE.  
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Τέλος οι εταιρείες θα προσκομίσουν απαραίτητα prospectus στο 
οποίο να φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος. 

27 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 

12000 BTU 
42512200-0 2 ΤΜΧ 

Η κλιματιστική  μονάδα   θα  είναι διαιρούμενου   τύπου  (split)   
για  ψύξη  και  για  θέρμανση.  

Η  ικανότητα  του  μηχανήματος  θα  είναι  για την ψύξη 12.000 και 
για τη θέρμανση 12.000   btu/h τουλάχιστον πιστοποιημένα κατά  
EUROVENT. 

Ο συμπιεστής  του μηχανήματος  θα  είναι inverter 

Η  κλιματιστική  συσκευή  θα  είναι  κατάλληλη  για  τοποθέτηση  
σε  τοίχο. 

Η  μονάδα  θα  τοποθετηθεί  σε  σιδερένια  βάση  στο  εξωτερικό  
μέρος  του  τοίχου. 

Το κλιματιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης A++ . 

Να χρησιμοποιεί οικολογικό φρέον  τελευταίας γενιάς 

Θα έχει τηλεχειριστήριο. 

Στη  τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται η  εγκατάσταση 
του   μηχανήματος, ο τελικός έλεγχος και η παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 

Θα έχει εγγύηση 5 χρόνια  τουλάχιστον για  τον συμπιεστή και 1 
χρόνο τουλάχιστον για τα λοιπά μέρη. 

Θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση για επάρκεια ανταλλακτικών για 7 
χρόνια τουλάχιστον. 

Το μηχάνημα θα  είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με πιστοποιητικό 
CE. 

Τέλος οι εταιρείες θα προσκομίσουν απαραίτητα prospectus στο 
οποίο να     φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος. 

28 
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 

ΜΟΛΥΣΜ 
ΑΤΙΚΟΥ 

39711120-6 2 ΤΜΧ 

190lt περίπου  

Οι διαστάσεις να είναι:  

Ύψος (130 - 145)cm  

Πλάτος (60 - 70)cm   

Βάθος   (60 - 70)cm  

Η συσκευή να είναι μικτής χωρητικότητας 190lt, με απόκλιση 
μέχρι 5%. 

   Να διαθέτει :  

Οπτικό σήμα προειδοποίησης ανόδου της θερμοκρασίας. 

Επιθυμητό να έχει και ακουστικό σήμα προειδοποίησης αύξησης 
της  θερμοκρασίας. 

Αυτονομία 24 ώρες τουλάχιστον σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος.  

Η κλάση ενεργειακής απόδοσης να είναι Α. 

Η ψύξη στο θάλαμο κατάψυξης να είναι 4 αστέρων τουλάχιστον.  

Να έχει ικανότητα κατάψυξης 18Kgr τουλάχιστον, σε 24 ώρες.  

Το ψυκτικό μέσο να είναι οικολογικού τύπου. Να διαθέτει CE.  

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον.  

Θα δοθεί εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών για 10 έτη 
τουλάχιστον. 

      

4η ΟΜΑΔΑ (7.290,33€ χωρίς ΦΠΑ, 9.040,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(30123000-7) 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΩΝ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 
ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ & 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
38652100-1 2 ΤΜΧ 

Φωτεινότητα 3200 Ansi Lummens τουλάχιστον.  

Contrast, 10.000:1 τουλάχιστον. 

Σύστημα προβολής DLP. 

Προβολή εικόνας με σχέση πλευρών  4:3 & 16:9 

Δυνατότητα διαγώνιας προβολής από 40Ο   έως 250Ο  
τουλάχιστον.  

Φακός ΖΟΟΜ: Μεγαλύτερος ή ίσος  1:1,2 

Να έχει ψηφιακή διόρθωση γωνίας προβολής 

Ανάλυση XGA 1024 Χ768 pixels τουλάχιστον, 

Υποδοχές: VGA , S-VIDEO, HDMI τουλάχιστον. 

Κύκλος ζωής λυχνίας 4000 ώρες τουλάχιστον. 

Nα έχει όλα τα απαραίτητα καλώδια (για πλήρη 
συνδεσμολογία).  

Nα έχει τηλεχειριστήριο   

Να διαθέτει σήμανση CE.  

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον.  

Θα δοθεί εγγύηση επάρκεια ανταλλακτικών για 3 έτη 
τουλάχιστον 

Να συνοδεύεται με ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ διαστ 2,30Χ1,50μ, 
η οποία 

 θα αναρτάται στο ταβάνι ή σε τοίχο και θα λειτουργεί με 
τηλεχειριστήριο. 

2 ΦΑΞ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 32581200-1 8 TMX 

Ο προσφερόμενος τύπος να είναι  fax - copier. Να συνδέεται σε 
απλή τηλεφωνική γραμμή του Ο.Τ.Ε. 

Να συνεργάζεται με fax που ανήκουν στα Group 3 και Super 
G3.  

Να έχει τηλεφωνική συσκευή. 

Να λειτουργεί με τάση 230V, AC 50/60 HZ. 

 Να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) δύο γραμμών των 
16 χαρακτήρων η κάθε γραμμή, ώστε να εμφανίζονται όλες οι 
πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του fax, για την 
καλύτερη καθοδήγηση του χρήστη. 

Ο προσφερόμενος τύπος να χρησιμοποιεί μέθοδο εκτύπωσης 
κοινού φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 ξηρογραφικό LASER 
600Χ600dpi 

Η ταχύτητα του προσφερόμενου μηχανήματος να είναι 
14.400b.p.s.τουλάχιστον με αυτόματη κατάπτωση. 

Να διαθέτει κασέτα τροφοδοσίας 100 φύλλων τουλάχιστον. 

Το μέγεθος μεταδιδόμενου πρωτοτύπου να είναι Α4. 

Η ταχύτητα σάρωσης του fax να είναι  12 σελίδων/ λεπτό 
τουλάχιστον. 

Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη χωρητικότητας 50 σελίδων 
Α4 τουλάχιστον. 

Να διαθέτει Error Correction Mode για την αυτόματη διάγνωση 
και διόρθωση λαθών κατά την διάρκεια της μετάδοσης. 

Να διαθέτει πρόγραμμα αυτόματης καταγραφής στην μνήμη 
των εισερχομένων κειμένων στην περίπτωση που τελειώνουν 
τα υλικά (χαρτί - γραφίτης) ή όταν μπλοκάρει η συσκευή. 

 Να μπορούν να υποθηκευθούν 250 σελίδες Α4 τουλάχιστον. 

Να λειτουργεί και σαν αυτόματο φωτοαντιγραφικό 
ξηρογραφικό μηχάνημα με δυνατότητα εκτύπωσης 12 σελίδων 
το λεπτό τουλάχιστον. 

1. Να έχει αυτόματη εκτύπωση διαβίβασης φόρμας με πλήρη 
αναφορά δοσοληψίας μηνυμάτων fax (ημερομηνία, ώρα, 
αριθμό κλήσης, επιβεβαίωση αριθμού σελίδων). 

2. Εκτός του υπάρχοντος toner του fax, η συσκευή θα 
συνοδεύεται με επιπλέον ένα toner. 

Θα γίνει εκπαίδευση λειτουργίας της συσκευής. 
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Nα διαθέτει CE.  

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον.  

Θα δοθεί δήλωση για επάρκεια ανταλλακτικών για 8 έτη 
τουλάχιστον. 

3 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

30121100-4 8 TMX 

15 ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ / ΛΕΠΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

(Μέγιστο μέγεθος Α3) 

(Με δυνατότητες φωτοτυπιών διπλής όψης και τροφοδότη 
αναστροφέα πρωτοτύπων) 

Το μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, 
ψηφιακής τεχνολογίας κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή 
standards και έχει την πιστοποίηση CE. Επιπλέον να είναι το 
τελευταίο κυκλοφορούν μοντέλο της σειράς του και να μην είναι 
ανακατασκευασμένο με εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη 
επεξεργασία. 

 Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας η δε κατασκευή και 
λειτουργία του μηχανήματος να ακολουθεί τα διεθνή standards 
όσον αφορά τον θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον 
ιονισμό, την εκπομπή επικινδύνων ακτινοβολιών, τα υλικά 
κατασκευής του τυμπάνου.  

Να λειτουργεί με ρεύμα 230V/50Hz χωρίς ανάγκη ειδικής 
εγκατάστασης. 

Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν 
λειτουργεί.  

Το μηχάνημα θα προσφέρεται με την αντίστοιχη βάση, επιθυμητό 
του ιδίου εργοστασίου.  

Η βάση αυτή θα είναι στιβαρής κατασκευής καλαίσθητη και θα 
διαθέτει χώρο αποθήκευσης χαρτιού (ερμάριο).  

Να έχει μηνιαία παραγωγική ικανότητα 10.000 φωτοαντιγράφων 
τουλάχιστον. Η ικανότητα αυτή να βεβαιώνεται από τον 
κατασκευαστικό οίκο. 

Να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βιβλία κλπ. μεγίστης 
διάστασης Α3.  

Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α5 έως Α3 τουλάχιστον. 

Να τροφοδοτείται με χαρτί, εκτός του By pass και από μία 
τουλάχιστον κασέτα, χωρητικότητας 250 φύλλων τουλάχιστον (των 
80 gr/τ.μ.), που θα δέχεται όλα τα είδη χαρτιού των ζητούμενων 
διαστάσεων (έως και Α3). 

Να διαθέτει  By pass 50 φύλλων τουλάχιστον ή δεύτερη κασέτα 
χαρτιού η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τροφοδοσία 
ειδικών φύλλων (διαφάνειας, χοντρό χαρτί κλπ.). 

Να έχει αυτόματη εκτύπωση αντιγράφων διπλής όψης, 
χωρητικότητας 30 φύλλων τουλάχιστον.  

Να έχει αυτόματο τροφοδότη αναστροφέα πρωτοτύπων, 
χωρητικότητας 30 φύλλων τουλάχιστον. 

Να έχει πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων τουλάχιστον για προεπιλογή 
αριθμού φωτοαντιγράφων τουλάχιστον 999. 

 Να διαθέτει σύστημα τουλάχιστον  2 σμικρύνσεων και 2 
μεγεθύνσεων καθώς και zoom 50 - 200% τουλάχιστον. 

Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 15 φωτοαντιγράφων Α4 το λεπτό.  

Να έχει χρόνο προθέρμανσης μέχρι 60 sec. 

 Να διαθέτει εξαψήφιο τουλάχιστον γενικό μετρητή. 

Να διαθέτει σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης 
φωτεινότητας.  

Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού με όλα τα απαραίτητα 
πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις με απεικόνιση των σημείων 
εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών, κλπ 

Να αντιγράφει στην περίπτωση  By pass ή της δεύτερης κασέτας σε, 
διαφάνειες, αυτοκόλλητες ετικέτες και σε χαρτί βάρους 64 - 157 
gr/τ.μ. τουλάχιστον. 

Για φωτοαντιγραφή μέσω της κύριας κασέτας το βάρος του χαρτιού 
θα είναι 80 gr/τ.μ. τουλάχιστον. 

Να διαθέτει σύστημα αυτόματης εκκίνησης (AUTOSTART). 

 Nα διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 16 MB. 

Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας με ανάλυση  600Χ600 
dpi τουλάχιστον και 256 τόνους του γκρι. 

Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί prospectus και 
επεξήγηση των τεχνικών προδιαγραφών του μηχανήματος. 

Να έχει CE. 

Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. 
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Θα έχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. 

 

7η ΟΜΑΔΑ (5.564,52€ χωρίς ΦΠΑ, 6.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ(ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 33192000-2) 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟ
ΓΙΑ ΕΙΔΩΝ 

CPV 
ΠΟΣ
ΟΤ
ΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΛΑΒΙΔΕΣ 33192000-2 4 ΤΜΧ 
Ευθεία από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 μήκους 25 εκ περίπου.  

Με πιστοποίηση CE 

2 
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 

ΨΗΦΙΑΚΟ 
33123100-9 18 ΤΜΧ 

Με μεγάλη και ευδιάκριτη ψηφιακή οθόνη τριών ενδείξεων 
(μεγάλη & μικρή πίεση, παλμοί)  

Με Μνήμη της τελευταίας μέτρησης  

Με ένδειξη στην οθόνη εάν το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι 
εκτός των φυσιολογικών ορίων σύμφωνα με την Παγκόσμια 
Οργάνωση Υπέρτασης  

Εύκολη χρήση με ένα κουμπί μόνο 

 Μπαταρίας και ρεύματος . 

 Έως 300 μετρήσεις με ένα μόνο σετ 4 μπαταριών  

Με Πιστοποίηση Ποιότητας CE 0197 από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

Με ελληνικές οδηγίες χρήσης  

Το περιβραχιόνιο είναι σχεδιασμένο κυρίως για χρήση στο 
αριστερό χέρι. 

 Όλες οι πιστοποιήσεις ακριβείας του προϊόντος έχουν γίνει με 
χρήση του αριστερού χεριού. 

3 
ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΜΕΑ 
33193110-3 4 ΤΜΧ 

Χειροκίνητα πτυσσόμενα, με υποπόδια αλουμινίου και σταθερά 
πλαϊνά.  

Πίσω τροχοί συμπαγείς διαμέτρου Φ 600 χιλ. περίπου με φρένα 
ακινητοποίησης, συμπαγείς εμπρός τροχοί διαμέτρου Φ 125 
χιλ. περίπου. 

Ο σκελετός του αμαξιδίου είναι πτυσσόμενος κατασκευασμένος 
από ατσάλι ή χάλυβα  υψηλής αντοχής. 

Το κάθισμα, η πλάτη  επενδεδυμένα με συνθετικό ύφασμα 
ανθεκτικό διπλής επένδυσης να μπορεί να αφαιρείται και να 
πλένετε.  . 

Να διαθέτει λαβές στην πλάτη του αμαξιδίου για την 
μετακίνηση του ασθενούς από το συνοδό.   

Να έχουν δυνατότητα κίνησης και από τον ασθενή μέσω 
στεφάνης.  

Να διαθέτουν θήκη για υποδοχή φακέλων – ιστορικών στη 
πλάτη του αμαξιδίου. 

Να διαθέτουν βάση για στατώ ορού ανοξείδωτη (το στατώ να 
συνοδεύει το αμαξίδιο). 

Με πιστοποίηση CE. 

4 ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ 33192000-2 10 ΤΜΧ 
τροχήλατο αλουμινίου με αναμονή 2 θέσεων με 5 πόδια ύψους 
1,60 έως 2,20μ ρυθμιζόμενο. 

5 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 

ΚΛΙΝΗ 
33192120-9 11 ΤΜΧ 

Διαθέτει ανακλινόμενο προσκέφαλο με αυτόματο μηχανισμό 
στήριξης. 

Εξαιρετικής ποιότητας δερματίνη σε απόχρωση εκρού 

Σκελετός από ανοξείδωτο χάλυβα στρογγυλής διατομής. 

Διαθέτει επιλογή τοποθέτησης του μηχανισμού για 
χαρτοσένδονο με φορά από και προς το προσκέφαλο. 

Διαστάσεις : 1,85 x 0,65 x 0,70 m. 
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Κατάλληλο για ασθενείς με βάρος έως 180kg 

6 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 

ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

33192000-2 6 ΤΜΧ 
Τροχήλατο, από χρώμιο με ένα συρτάρι,  διαστ.:0,40Χ0,50Χ0,90 

Με θήκη για δοχείο απόρριψης βελονών στο πλάι. 

7 
ΔΙΣΚΟΣ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
33192000-2 10 ΤΜΧ 

Από ανοξείδωτο χάλυβα  

διαστ:210mmX160mm Χ 25mm 

8 ΠΑΡΑΒΑΝ 33192000-2 7 ΤΜΧ 

Με εξαιρετικά ελαφρύ πλαίσιο τριών τεμαχίων από ανθεκτικό 
αλουμίνιο 

 Τροχήλατο 

3στηλων 

Η κουρτίνα έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: 

Είναι πλενόμενη και απολυμενόμενη  

Είναι βραδύκαυστη 

Είναι αντιβακτηριδιακή  

Είναι αντιστατική και αντιαλλεργική 

Σε λευκό αδιαφανές ύφασμα. 

10η ΟΜΑΔΑ (24.943,55€ χωρίς ΦΠΑ, 30.930,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ)(32541000-7) 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
ΕΙΔΩΝ 

CPV 
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣ
Η (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ & 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) 

32552600-3 1 ΤΜΧ 

Μία (1) θυροτηλεόραση ασπρόμαυρη επίτοιχη. 

Μια (1) μπουτονιέρα επίτοιχη (7) κλήσεων (τύπου THIRA VISION). 

Έναν (1) ενισχυτή (ενίσχυσης του σήματος) (στο ισόγειο). 

Επτά (7) μόνιτορ ασπρόμαυρα επίτοιχα. (για ισόγειο, ημιώροφο, 1ο, 2ο 
3ο, 4ο, 5ο ορόφους). 

Ένα (1) ηλεκτρικό κυπρί για την πόρτα εισόδου (η πόρτα έχει μπάρα 
ασφαλείας). 

Υλικά: 

• καλωδίωσης (τύπου utp cat5e για κάθε όροφο μέχρι το ισόγειο) και 
λοιπά καλώδια, οι καλωδιώσεις θα οδεύσουν εντός ψευδοροφής και 
εντός πλαστικών καναλιών. 

• πλαστικά κανάλια, 

• κουτιά στεγανά διακλαδώσεως, 

• και λοιπά παρελκόμενα. 

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προσέλθουν στο κτήριο προκειμένου 
να ελέγξουν τους χώρους  εγκατάστασης.   

Η προσφορά θα περιλαμβάνει και την σύνδεση ηλεκτρικού κυπρί στην 
κεντρική είσοδο του κτηρίου. 

Η παράδοση του συστήματος θα γίνει σε πλήρη λειτουργία και με την 
σχετική εκπαίδευση του προσωπικού. 

Το σύστημα θα έχει εγγύηση για δυο (2) έτη. 

2 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

32342410-9 2 ΤΜΧ 

Η μικροφωνική θα διαθέτει: 

- Κονσόλα 4 καναλιών τουλάχιστον. 

- Ενισχυτή 2Χ250W RMS  

-Δυο ηχεία έκαστο 300 -350 W RMS  

Θα συνοδεύεται από:- 

-Δυο δυναμικά μικρόφωνα. 

- Δυο γερανούς για μικρόφωνα. 

- Δυο ιστούς (τρίποδο) για την στερέωση των ηχείων, ύψους 1,60μετ. 
περίπου. 
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- Καλώδια σύνδεσης κονσόλας και ηχείων (15 μέτρα περίπου για έκαστο 
ηχείο). 

- Καλώδια σύνδεσης των δύο μικροφώνων των 5μετ. περίπου. 

- Να δοθούν εγγύηση δυο (2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια 
ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. 

- Να είναι Ευρωπαϊκής κατασκευής και να υπάρχει εξουσιοδοτημένο 
service στην  Ελλάδα, των μοντέλων, της κονσόλας 4 καναλιών, του 
ενισχυτή 2Χ250W RMS, των ηχείων 300 - 350 W RMS και των 
μικροφώνων, (επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς).  

-Να έχουν σήμανση CE. 

- Η τιμή θα δοθεί συνολική.   

3 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ 
32552100-8 50 ΤΜΧ 

Οι συσκευές θα είναι 12 πλήκτρων και θα διαθέτουν πλήκτρα REDIAL,  
RECALL.  Να έχουν δυνατότητα voice mail. 

4 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ  
ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ 

32552110-1 11 ΤΜΧ 

Nα έχει εμβέλεια 30 μέτρα τουλάχιστον. 

Να έχει φωτιζόμενη οθόνη. 

Να έχει ανοιχτή ακρόαση. 

Να έχει αναγνώριση κλίσης. 

Να συνοδεύεται με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 

Να έχει φωτιζόμενα πλήκτρα. 

Να είναι μικρού μεγέθους και εύχρηστη. 

Να έχει βάση εκφορτίσεως. 

Να συνοδεύεται (εσωτερικά της συσκευής) με επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες.  

Να έχει CE. 

5 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

32543000-1 2   

Το τηλεφωνικό κέντρο να είναι ψηφιακό TDMF & IP/Sip τελευταίας τεχνολογίας να 
υποστηρίζουν IP τηλέφωνα (επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.) 

1. Να λειτουργούν με επιλογικό πεδίο TDM/PCM και να ικανοποιούν τις 
σύγχρονες ανάγκες μετάδοσης φωνής και δεδομένων  

 2. Να συνδέεται σε δίκτυο EURO – ISDN και να υποστηρίζει ISDN basic RATE 
(TBR3) ISDN Brimarx RATE (TBR4) DEKT 

3. Να υποστηρίζει voice mail  με  την προσθήκη κατάλληλης άδειας χρήσης 

4. Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες 5 – 35 βαθμών κελσίου 

5. Να μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχο αλλά και σε RACK 19’’  

6. Δυνατότητα αρίθμησης από 3 – 5 ψηφία 

7. Να έχει δυνατότητα αναγνώρισης κλίσης 

 8. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης εσωτερικών αναλογικών συσκευών με 2 
αγωγούς καλωδίων . 

9. Να διαθέτει  αυτόματο τηλεφωνητή (auto attendant) 

10. Να έχουν την δυνατότητα σύνδεσης ψηφιακών συσκευών με 2 αγωγούς 
καλωδίου  

11. Να έχουν την δυνατότητα ελέγχου εξ’ αποστάσεως από το τηλεδιαγνωστικό 
κέντρο του προμηθευτή 

12. Δυνατότητα τουλάχιστον 1.000 μνημών 

13. Να έχουν δυνατότητα για φραγή σε εσωτερικά τηλέφωνα τουλάχιστον 7 
κατηγορίες 

14. Να δέχονται μικτές κάρτες γραμμών ΟΤΕ & εσωτερικών  

15. Η χωρητικότητα του να είναι τουλάχιστον 8 γραμμές ISDN  

16 ψηφιακά τηλέφωνα & 72 αναλογικά 

17. Να μπορεί να επεκταθεί με προσθήκη καρτών σε εσωτερικές παροχές και σε 
γραμμές ΟΤΕ  τουλάχιστον 30% ή και περισσότερο με προσθήκη  ερμαρίων  και 
καρτών 

18. Να διαθέτει εφεδρική τροφοδοσία  48V με ενσωματωμένες εντός του κέντρου 
μπαταρίες  
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19. Να έχουν την δυνατότητα λειτουργίας και με εξωτερικό σταθμό ενέργειας και   
μπαταρίας 48V 20. Το τηλεφωνικό κέντρο να είναι noblokin, δηλαδή τα μισά 
εσωτερικά να μπορούν να επικοινωνούν με τα άλλα μισά. (επί ποινή απόρριψης 
της προσφοράς). 

21. Το κέντρο να έχει απομακρυσμένη διαχείριση μέσω δικτύου modem.  

22. Οι πλακέτες των εσωτερικών του κέντρου να έχουν κύκλωμα προστασίας 
βραχυκυκλώματος.  

23. Ο ανάδοχος να είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου 
ή εξουσιοδοτημένος για την υποστήριξη του τηλ. Κέντρου 

24. Να υπάρχει βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για 10 έτη τουλάχιστον.  

25. Αρχικά το τηλεφωνικό κέντρο θα συνοδεύεται από τέσσερεις (8) ψηφιακές 
συσκευές 24 πλήκτρων και 60 αναλογικές συσκευές που να έχουν δυνατότητα 
voice mail. 

26. Ο ανάδοχος θα πρέπει να κάνει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις και  
προγραμματισμούς ώστε το ΤΚ να κάνει όλες τις απαιτούμενες προεπιλογές που 
θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.     

27. Θα δοθεί τιμή συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου για 5 έτη( η τιμή θα 
δοθεί για κάθε έτος ξεχωριστά). 

28. Το τηλεφωνικό κέντρο θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία  

29. Ο προσφέρων να έχει εγκαταστήσει τηλεφωνικά  όμοια του προσφερθέντος 
στην Ελλάδα την τελευταία τριετία. 

30. Το τηλεφωνικό κέντρο να είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής και 
να δίδεται η διεύθυνση του εργοστασίου (επί ποινή απόρριψης της προσφοράς) 

- Στην υπάρχουσα εγκατάσταση του κτιρίου υπάρχει rack 42u, όπου είναι 
εγκατεστημένο και λειτουργεί παλαιό τηλεφωνικό κέντρο το οποίο θα 
αντικατασταθεί και θα παραδοθεί στο Νοσοκομείο.. 

- Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν τους χώρους εγκατάστασης για να 
λάβουν γνώση των συνθηκών 

 Μειοδότης θα προκύψει από το άθροισμα τιμών της προμήθειας –τοποθέτησης 
και της πενταετούς συντήρησης  του τηλεφωνικού κέντρου. 

Ο ανάδοχος θα κάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την σύνδεση και 
πλήρη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει επαρκώς το προσωπικό στην λειτουργία 
του ΤΚ. 

Θα δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες εγγράφως και στα Ελληνικά). 

13η ΟΜΑΔΑ (106.036,29€ χωρίς ΦΠΑ, 131.485,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(30200000-1) 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙ
Α ΕΙΔΩΝ 

CPV 
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΜΟΝ
ΑΔΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
Ι ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

3
0

2
1

3
3

0
0

-8
 

62 ΤΜΧ 

Επεξεργαστής Intel με αριθμό πυρήνων >= 4 ,  με υποστήριξη 64bit 

Παθητικό σύστημα ψύξης ή ενεργητικό χαμηλού θορύβου 

RAM >= 8GB   DDR3 

SSD >=250GB  SAΤΑ3 

Audio chipset onboard 

DVD-RW εσωτερικό 

Θύρες USB 2.0 >=4  και  USB 3.0 >=2 

Να διαθέτει υποδοχές USB 3.0 στην πρόσοψη του tower 

Τροφοδοτικό κατάλληλης ισχύος και αθόρυβης λειτουργίας  

Case  υψηλής ποιότητας με ηλεκτρομαγνητική θωράκιση . 

Να έχει εγκατεστημένα κατάλληλα συστήματα για την σωστή και αθόρυβη ψύξη των 
υποσυστημάτων. 

Το case , η οθόνη , το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι του ιδίου κατασκευαστή. 

Πληκτρολόγιο με τυπωμένους και ελληνικούς  χαρακτήρες. 

Ποντίκι  ενσύρματο οπτικό  

Κάρτα δικτύου onboard 10/100/1000 Mbps 

Καλώδιο δικτύου  >= 4 μέτρων 

Windows 10 Professional Edition 64bit Ελληνικά ή νεότερο 
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Να δοθεί μαζί και το DVD εγκατάστασης του λειτουργικού. 

Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει DVD για την επανεγκατάσταση του λειτουργικού αυτό 
θα πρέπει γίνεται από προεγκατεστημένο image στο δίσκο και ειδικό software. 

Microsoft Office 2016 Home & Business ελληνικά ή το νεώτερο εάν έχει κυκλοφορήσει. 

Να δοθεί μαζί και το DVD εγκατάστασης. 

Οθόνη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν. 

Να δοθούν μαζί τα Licenses για τις προεγκατεστημένες εφαρμογές 

Εγγύηση για όλα τα ανωτέρω 2 έτη,  και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος εργατικών, 
ανταλλακτικών, μεταφορικών κ.λ.π. 

Η αποκατάσταση των βλαβών θα  γίνεται on site.  

Χρόνος απόκρισης  από την κλήση της βλάβης = 1 εργάσιμη ημέρα. 

Η εγγύηση θα ισχύει ακόμη και στην περίπτωση επέμβασης στο λογισμικό του 
υπολογιστή από το Τμήμα Πληροφορικής 

Τεχνολογίας LED , 16:9 

Oνομαστική διαγώνιος  >= 21,5´´ 

Ηχεία ενσωματωμένα ή μη στο monitor. Στην περίπτωση όπου είναι ενσωματωμένα θα 
πρέπει να είναι τοποθετημένα στο μπροστινό του μέρος της οθόνης.  

Συνδέσεις D-Sub 15 pin + DVI-D  

Μέγιστη ανάλυση monitor >= 1920X1080 

Εγγύηση >= 2 έτη onsite 

2 UPS 
311540

00-0 
62 ΤΜΧ 

Τεχνολογία Line Interactive 

Παρεχόμενη Ισχύς >= 650 VA/400W 

Εξοδοι >=2 

Λειτουργία Automatic Voltage Regulator 

Ενδεικτικά LED λειτουργιών 

Ηχητικές ενδείξεις κατάστασης μηχανήματος 

Αυτονομία μπαταρίας >= 7 λεπτών 

Εγγύηση >=1 έτος 

 

3 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
302321

10-8 
46 ΤΜΧ 

Τεχνολογία εκτύπωσης Ασπρόμαυρος laser  

Ταχύτητα εκτύπωσης >= 30 ppm 

Μνήμη >= 128 ΜΒ  

Aνάλυση  1200X1200 dpi 

Μηνιαία απόδοση >= 50.000 σελίδες 

Θύρες Επικοινωνίας :   USB 2.0 , Ethernet 

Μέγεθος χαρτιού Α4 

Αυτόματος τροφοδότης σελίδων με χωρητικότητα  

>= 250 σελίδων 

Drivers για Windows Vista, 7, 8, 10 x86, x64 ΝΑΙ 

Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο οδηγιών και CD drivers ΝΑΙ 

Να συνοδεύεται από καλώδιο σύνδεσης  USB ΝΑΙ 

Εγγύηση αντιπροσωπείας >= 1 έτους onsite 

Τροφοδότης χαρτιού Συρταρωτός ο οποίος θα εισέρχεται ολόκληρος στο 
σώμα του εκτυπωτή 
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4 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ 

325800
00-2 

4 ΤΜΧ 

Τεχνολογία εκτύπωσης Ασπρόμαυρος Laser  Heavy Duty  

Ταχύτητα εκτύπωσης >= 47 ppm 

Μνήμη >= 256 ΜΒ  

Aνάλυση  1200Χ1200 dpi 

Μηνιαία απόδοση >= 200.000 σελίδες 

Θύρες Επικοινωνίας :   USB 2.0 , Ethernet 

Μέγεθος χαρτιού Α4 

Αυτόματος τροφοδότης σελίδων με χωρητικότητα  

>= 400 σελίδων 

Drivers για Windows XP, Vista, 7 x86, x64,  ΝΑΙ 

Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο οδηγιών και CD Drivers ΝΑΙ 

Να συνοδεύεται από καλώδιο σύνδεσης  USB ΝΑΙ 

Εγγύηση αντιπροσωπείας >= 1 έτους onsite 

 

5 LAPTOP 
302131

00-6 
7 ΤΜΧ 

Βάρος <=3kgr 

Eπεξεργαστής Intel με αριθμό πυρήνων >=4 

Εγκατεστημένη μνήμη >= 4GB DDR3 

Θύρες : 

- USB 2.0 >=1 

- USB 3.0 >=1 

- Ethernet 

- VGA out 

Σκληρός δίσκος >= 500GB Sata ή SSD >=250GB 

Bluetooth 4.0 

Κάρτα δικτύου Ethernet 10/100/1000 Mbps 

Κάρτα WiFi 802.11 b/g/n 

DVD /RW drive ενσωματωμένο 

Ενσωματωμένη κάμερα 

Audio chip on board 

Οθόνη 

- Ονομαστική διαγώνιος >=15,6΄΄ 

- Μέγιστη ανάλυση >=1366 x 768 

Πληκτρολόγιο ελληνολατινικό με τυπωμένους ελληνικούς χαρακτήρες 

Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Professional x64 Ελληνικά ή νεώτερο εάν έχει 
κυκλοφορήσει.  

Office 2016 Home & Business Ελληνικά νεώτερο εάν έχει κυκλοφορήσει 

Πρόγραμμα antivirus με 1 έτος άδεια χρήσης 

Τσάντα μεταφοράς 

Εγγύηση >= 2 ετών 

6 ΕΝΕΡΓΑ 
325800

00-2 
12 ΤΜΧ 

Rackmountable 

24x Ports 

Unmanaged 
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10/100/1000 Mbps 

7 
RACKS ΓΙΑ 

ΕΝΕΡΓΑ 
325800

00-2 
12 ΤΜΧ 

Rack Cabinet 

Μέγεθος >=27U , 60X100 

Επιτοίχιο με δυνατότητα επιδαπέδιας τοποθέτησης με ροδάκια για εύκολη 
μετακίνηση 

8 UPS ΕΝΕΡΓΩΝ 
311540

00-0 
12 ΤΜΧ 

Τεχνολογία Line Interactive 

Παρεχόμενη Ισχύς >= 400 VA/200W 

Εξοδοι >=2 

Λειτουργία Automatic Voltage Regulator 

Ενδεικτικά LED λειτουργιών 

Ηχητικές ενδείξεις κατάστασης μηχανήματος 

Αυτονομία μπαταρίας >= 5 λεπτών 

Εγγύηση >=1 έτος 

 

9 

SERVER & 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
& 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠ
ΟΙΗΣΗΣ 

4
8

8
2

1
0

0
0

-9
 

2 

  

Server Rackmount 2U 

1 CPU Intel Xeon >=10 core Hyperthreating 

Δυνατότητα τοποθέτησης και δεύτερης CPU σε δεύτερο socket 

Ram >=64GB επεκτάσιμη σε 128GB 

Τύπος Ram DDR4 ECC 

6 Σκληροί δίσκοι τύπου SAS χωρητικότητας 300GB έκαστος  12Gbps 

Υποστήριξη Raid 0, 1, 5, 6, 10. 

Θύρα Managed Gigabit 

Windows Server 2016 Std Edition , εγκατεστημένα στο server 

Κάρτες δικτύου >= 2 Gigabit Ethernet (εάν υπάρχει θύρα manage αυτή θα 
είναι πέραν των 2 που ζητούνται  

USB >=4 (οι 2 τουλάχιστον θα είναι USB 3.0) 

2 τροφοδοτικά Redundant 

DVD-RW internal 

Ο server θα φέρει όλα τα απαραίτητα καλώδια και εξαρτήματα για την 
τοποθέτησή και λειτουργία του στο rack 

 

Η εταιρεία θα προμηθεύσει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (KVM, καλώδια) 
τα οποία απαιτούνται για την σύνδεση το monitor με τον server 

Η εταιρεία θα προβεί στην φυσική εγκατάσταση του server και του monitor  
σε rack cabinet που θα υποδείξει το Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου.  

Η εταιρεία θα προβεί στην φυσική σύνδεση του server με τα UPS, ενεργά και 
NAS της καμπίνας 

Στο λειτουργικό σύστημα θα σηκωθούν 4 virtual Machines με Windows server 
2016 std edition 

Τα virtual machines που θα σηκωθούν θα παραμετροποιηθούν ως: 

1. Domain Controller 1 

2. Domain Controller 2 

3. Antivirus Server 

4. File Server  
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Τα δύο domain controller θα παραμετροποιηθούν κατάλληλα και κατόπιν 
συνεννόησης με το Τμήμα Πληροφορικής      

Στον antivirus server θα εγκατασταθεί κατόπιν προμήθειας από την εταιρεία 
πρόγραμμα antivirus τεχνολογίας server-client το οποίο θα εγκατασταθεί και 
θα παραμετροποιηθεί και στο server αλλά και στα client του δικτύου. 

Το πρόγραμμα antivirus θα είναι για 40 άδειες χρήσης 

Ο file server θα παραμετροποιηθεί έτσι ώστε τα έγγραφα των χρηστών να 
γίνονται redirect σε προκαθορισμένους φακέλους στο server 

Η εταιρεία θα κάνει το join στο domain που θα δημιουργηθεί στα τερματικά 
του δικτύου (ο αριθμός των τερματικών δεν θα ξεπερνά τα 20)  

Η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης για τα εγκατεστημένα 
λειτουργικά συστήματα (φυσικά και vm) και των εγκατεστημένων ρόλων σε 
αυτά, της εφαρμογής server antivirus και του backup των συστημάτων για 2 
έτη    

Η εταιρεία θα προμηθεύσει λογισμικό backup το οποίο θα είναι υπεύθυνο 
για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας των virtual machines και των εγγράφων 
των χρηστών. 

Τα αντίγραφα ασφαλείας θα αποθηκεύονται σε δικτυακό storage του 
Νοσοκομείου 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της εταιρείας σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος 
λογισμικού θα είναι μέσα στις επόμενες 4 ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας 
. 

Η εταιρεία θα μπορεί να προβεί σε διάγνωση και επίλυση του προβλήματος 
με απομακρυσμένη πρόσβαση 

Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης του προβλήματος με απομακρυσμένη 
πρόσβαση η εταιρεία οφείλει να αποστείλει τεχνικό στο χώρο του server την 
επομένη εργάσιμη της αναγγελίας 

Η αντικατάσταση προβληματικού υλικού θα γίνεται onsite με γνήσια 
ανταλλακτικά και χωρίς έξτρα χρέωση 

Η παραμετροποίηση του τρόπου λήψης του backup θα γίνει κατόπιν 
συνεννόησης με το Τμήμα Πληροφορικής 

Εγγύηση για το hardware 5 έτη onsite 

10 UPS SERVER 
311540

00-0 
2 

  

Rackmount 2U 

Παρεχόμενη Ισχύς >=3000 VA 

Να διαθέτει software το οποίο να επιτρέπει τον έλεγχο του health status της 
συσκευής και  την παραμετροποίηση του ώστε να μπορεί να κάνει shutdown 
τα λειτουργικά συστήματα των μηχανημάτων που υποστηρίζει.   

Λειτουργία Automatic Voltage Regulator 

Ενδεικτικά LED λειτουργιών 

Ηχητικές ενδείξεις κατάστασης μηχανήματος 

Εγγύηση >=1 έτος 

Η εταιρεία θα προβεί στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση σε χώρο που 
θα υποδείξει το Τμήμα Πληροφορικής  

11 STORAGE 
302331

00-2 
2 ΤΜΧ 

Υποστήριξη Raid 0, Raid 1, Raid 5, Raid 10 , Hot Spare 

Συνολική εγκατεστημένη χωρητικότητα δίσκων >= 3 GB 

Αριθμός συνολικών δίσκων >=3 

Δυνατότητα επέκτασης δίσκων >= 4 

Hot Swap Capability 
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Ram >=1GB 

Rack Mount 

Σύνδεση Ethernet  

Θύρες Ethernet >=2 

Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps 

Θύρες USB 3.0 >= 2 

Εργακείο απομακρυσμένης διαχείρισης του NAS 

Η εταιρεία θα προβεί στην εγκατάσταση και την παραμετροποίηση του NAS 
στο σε χώρο τον οποίο θα υποδείξει το τμήμα πληροφορικής του 
Νοσοκομείου. 

Εγγύηση 2 έτη 

13 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΣΚΛΗΡΟΣ 
ΔΙΣΚΟΣ 

302331
00-2 

11 ΤΜΧ 

Μέγεθος δίσκου 2,5” 

Χωρητικότητα 1Τ 

Σύνδεση usb 3 

14 SCANER 
301230
00-7 

6 ΤΜΧ 

Επιτραπέζιος έγχρωμος Α4 

Μέγιστη ανάλυση  >= 2400Χ2400 dpi  

Βάθος χρώματος 48 bit  

Σύνδεση  USB 2.0 ή ανώτερο  

Εγγύηση >= 2 έτη  

CD με λογισμικό και driver για window  Vista, 7, 8, 10 x86 x64  

Να συνοδεύεται από manual και καλώδιο USB 

14η ΟΜΑΔΑ (40,33€ χωρίς ΦΠΑ, 50,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ  (44512930-0) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΩΝ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 
ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΕ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
44512930-0 1 ΤΜΧ 

  
Βαλιτσάκι – εργαλειοθήκη με τα βασικά 
εργαλεία : 

Κατσαβίδια-πριονάκι-σφυρί-πρόκες 
διάφορα μεγέθη 

  

  

  

 

15η ΟΜΑΔΑ (443,55€ χωρίς ΦΠΑ, 550,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ( ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΙΔΗ-44423000-1) 

Α/
Α 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΩΝ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ 
ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 20 

ΘΕΣΕΩΝ (0,30*0,40) 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

30191000-4 6 TMX 

Μεταλλική κλειδοθήκη με κλειδαριά, 

 20 θέσεων,  

διαστάσεων 0,30 Χ 0,40 μ. 

2 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
44422000-4 2 TMX 

Διαστάσεων Μ30 Χ Π10 Χ Υ 35 εκ τουλάχιστον, 
χρώμα πράσινο ή κόκκινο.  

Από γαλβανισμένο χάλυβα, ηλεκτροστατική βαφή 
πούδρας, επινικελωμένη κλειδαριά ασφαλείας, 
να συνοδεύεται από δύο κλειδιά & σετ βίδες 
στήριξης. 
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3 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΙΒΩΤΙΟ 
ΟΙΚΙΑΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ή 
ΚΛΕΙΔΙ 

44421300-0 2 ΤΜΧ 

Κατασκευασμένα από ατσαλολαμαρίνα αρίστης 
ποιότητας πάχους 5 mm στην πόρτα και την 
πρόσοψη και 2 mm στο σώμα.  

Στο κάτω και πίσω μέρος του κάθε 
χρηματοκιβωτίου υπάρχουν υποδοχές (τρύπες) 
για τη δυνατότητα βιδώματος με στριφώνια, τα 
οποία και το συνοδεύουν. Ιδιαίτερα επιμελημένο 
φινίρισμα και βαφή με τα καλύτερα υλικά.  

Εσωτερικά των χρηματοκιβωτίων τοποθετείται 
μεταλλικό κινητό ράφι και πλαστική μοκέτα στο 
κάτω μέρος. 

 Η πόρτα έχει περιμετρική ασφάλιση με 4 
κυλινδρικούς πίρους διατομής Φ22 μπροστά, 
πάνω και κάτω.  

Ρυθμιζόμενο άνοιγμα πόρτας από 90 έως 110 
μοίρες, επιτρέποντας τη μέγιστη χρήση του 
εσωτερικού χώρου 

Κλείδωμα: Με ηλεκτρονική κλειδαριά, με 
δυνατότητα τοποθέτησης 1-12 κωδικών, με 
δυνατότητα ανοίγματος από δύο διαφορετικούς 
χρήστες, ο δεύτερος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και ως κωδικός έκτακτης ανάγκης (EMERGENCY 
CODE) , με οπτικοακουστικές ενδείξεις 
ανοίγματος – κλεισίματος, έλεγχο κατάστασης 
μπαταριών, και με κλειδί χρηματοκιβωτίου. 

Διαθέτει επιπλέον ειδικό κλειδί ασφαλείας για 
άνοιγμα έκτακτης ανάγκης που απαιτείται όμως 
υποχρεωτικά η παρουσία του χρήστη και η χρήση 
του κυρίως κλειδιού για να ανοίξει. 

Η τροφοδοσία γίνεται εσωτερικά με 4 αλκαλικές 
μπαταρίες 1,5V και υπάρχει και η δυνατότητα 
εξωτερικής παροχής σε περίπτωση που οι 
μπαταρίες του εκφορτιστούν με τοποθέτηση μίας 
9V μπαταρίας σε ειδική θέση διπλά στο 
πληκτρολόγιο. 

Πέντε λάθος πληκτρολογήσεις κωδικού οδηγούν 
σε μπλοκάρισμα του χρηματοκιβωτίου 

Διαστάσεων Υ270mm Π430mm Β370mm περίπου. 

21η ΟΜΑΔΑ (2.419,36€ χωρίς ΦΠΑ, 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟ 

Α/
Α 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΩΝ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (Υ.1,511 
mm*470 mm* 622 

mm) 

39130000-2 6 TMX 

Η αρχειοθήκη (στήλη) θα είναι 5 συρταριών και θα 
έχει διαστάσεις 1.511mm X 470mm X 622mm. 
Κάθε συρτάρι θα έχει διαστάσεις 240mm X 
385mm X 555mm.  
Θα διαθέτει κεντρικό κλείδωμα. 
Να δέχεται φακέλους με μεταλλικά αυτάκια. 
Να έχει μηχανισμό που να επιτρέπει το άνοιγμα 
ενός και μόνο συρταριού κάθε φορά( σύστημα 
antitilt). Να επιτρέπει άνοιγμα συρταριού 100%. 
Να παρέχεται εγγύηση 5ετής τουλάχιστον. 

22η ΟΜΑΔΑ (1.209,67€ χωρίς ΦΠΑ, 1.500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ e books εκδόσεις ABILITY 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΩΝ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ e books 
εκδόσεις ABILITY 

22822000-8 
2  ΤΕΜ ΣΕ 

ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ) 
750 Χ 2 
=1500€ 

1. ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ | Φύλλα αξιολόγησης και 

εργασίας                      2.ΠΑΚΕΤΟ - Ο Θησαυρός των 
Κοινωνικών Δεξιοτήτων | ΠΑΚΕΤΟ 6            3. EBOOKS                  
4. Κάρτες Πραγματολογικής Επίγνωσης          5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | Πακέτο 3 eBooks        
6.ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ | Πακέτο 5 eBooks            
7.Ανάπτυξη Ακουστικής αντίληψης | ΠΑΚΕΤΟ 5 EBOOK            
8.Συγκέντρωση Προσοχής | Στρατηγικές Παρέμβασης για 
την ενίσχυσή της                             9.Γλωσσική 
Επεξεργασία – Κατανόηση               10.Ανάπτυξη Γραφο-
φωνολογίας                                      11.Οπτική Αντίληψη για 
παιδιά με Δυσλεξία - ΠΑΚΕΤΟ 7 eBooks                            
12.“Φωνολογική Επίγνωση” – Πακέτο 4 eBooks            
13.Σημασιολογική Ανάπτυξη (Βασικό Επίπεδο) 

23η ΟΜΑΔΑ (524,19€ χωρίς ΦΠΑ, 650,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΣΤ  

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΑΛΥΣΗ 

1 
ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 
ΤΕΣΤ 

22822000-8 
2 ΤΕΜ  ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ) 

325 Χ 
2=650€ 

• FTT TEST (FAIRY TALE TEST) 

 

24η ΟΜΑΔΑ (2.822,58€ χωρίς ΦΠΑ, 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΣΤ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛ

Ο 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 

1 
ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 
ΤΕΣΤ         
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

22822000-8 

2  ΤΕΜ ΣΕ 
ΚΑΘΕ 
ΕΙΔΟΣ) 

1750 Χ 
2=3500
€ 

• MOVEMENT ASSESSMENT BATTERY FOR CHILDREN 
(MOVEMENT ABC -  2), ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ : Sheila E. Henderson, 
David A. Sugden, Anna Barnett, 2007                                                                                                              
• DEVELOPMENTAL TEST OF VISUAL PERCEPTION, THIRD 
EDITION (DTVP 3) 

25η ΟΜΑΔΑ (645,16€ χωρίς ΦΠΑ, 800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΣΤ   ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΑΛΥΣΗ 

1 
ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 
ΤΕΣΤ 
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

22822000-
8 

2 ΤΕΜ ΣΕ 
ΚΑΘΕ 
ΕΙΔΟΣ) 

400 Χ 
2=800€ 

• ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΓΛΑΥΚΗ                                             • ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ,  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ, ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ, 
ΣΙΔΕΡΙΔΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΛΑΥΚΗ                            • ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΔΡΑΣΗΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ,  ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΓΛΑΥΚΗ 

26η ΟΜΑΔΑ (564,51€ χωρίς ΦΠΑ, 700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΚΑΡΤΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΑΛΥΣΗ 

1 
ΚΑΡΤΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

22822000-8 
2  ΤΕΜ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ) 

350 Χ 
2=700€ 

• ASK AND ANSWER CARDS (W852381) ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΓΛΑΥΚΗ                               •  COMBIMAGE (12038), 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΛΑΥΚΗ                                                •  
LETS PREDICT (FD-13), ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΛΑΥΚΗ                                                         
•  LETS TALK (0034083), ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΛΑΥΚΗ                                                        
• PRACTICING PRAGMATICS (W53339), ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΓΛΑΥΚΗ                         • WHAT ARE THEY ASKING 
(FD- 93), ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΛΑΥΚΗ                                           
• WHAT WHTA BEING SAID? FUN DECK (FD-39), 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΛΑΥΚΗ 
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27η ΟΜΑΔΑ (766,12€ χωρίς ΦΠΑ, 950,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΕΙΔΗ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΑΛΥΣΗ 

1 
ΕΙΔΗ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

22822000-8 
2 ΤΕΜ  ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ) 

475 Χ 
2=950€ 

• ΤΡΑΜΠΑΛΙΤΣΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ                                                                           
• ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ                                                                       
• ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ                                                                           
• ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ                                                                                      
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΣΕΤ 

28η ΟΜΑΔΑ (241,93€ χωρίς ΦΠΑ, 300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΕΙΔΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΑΛΥΣΗ 

1 
ΕΙΔΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22822000-8 

2 ΤΕΜ  ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ) 

150 Χ 
2=300€ 

• Κουκλοθέατρο, (επιτραπέζιο ξύλινο)                                                            
• Κούκλες διάφορες για κουκλοθέατρο (10 ΤΕΜ) 

29η ΟΜΑΔΑ (362,90€ χωρίς ΦΠΑ, 450,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΑΛΥΣΗ 

1 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ 

22822000-8 
2 ΤΕΜ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ 

225 Χ 
2=450€ 

• «Three little piggies» (επιτραπέζιο ξύλινο, Τρία 
γουρουνάκια), Smartgames                                                                                                          
• «Οι χελώνες», (επιτραπέζιο δεξιοτήτων), Haba                                               
• «Ξύλινο κάστρο Κάμελοτ», (επιτραπέζιο), 
Smartgames                             • «Dobble», Kaissa                                                                                                       
• «Γουρουνάκια στη λάσπη», Kaissa                                                                                  
• «Twister», Hasbro  • «Μάντεψε τι, ποιος», 
Δεσύλλας                           • «Οι Μουστακαλήδες», 
Giochi Preziosi                                                            •  
Yoga (επιτραπέζιο για παιδιά)         • «Scrabble» 

 

30η ΟΜΑΔΑ (362,90€ χωρίς ΦΠΑ, 450,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΑΛΥΣΗ 

1 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

22822000-8 
2ΤΕΜ  ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ 

225 Χ 
2=450€ 

• «Jenga»                    • «Score 4»                        • 
«Mastermind»                       • Ρετρό Παιχνίδι 
Domino (σε ξύλινη κασετίνα), Djeco                             
• Σκάκι-Τάβλι      (ξύλινο)                        • «Taboo» 
επιτραπέζιο ενηλίκων                         • «Ξεστόμισε 
το» επιτραπέζιο ενηλίκων                                 • 
«Trivial New Classic» επιτραπέζιο παιχνίδι                                                  
• «Monopoly»                  • «Γκρινιάρης-Φιδάκι 

 

31η ΟΜΑΔΑ (967,74€ χωρίς ΦΠΑ, 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ –ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΑΛΥΣΗ 
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1 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ -
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ 

22822000-
8 

1 ΤΕΜ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ   

1200 

         KAPLAN AND SADOCK’S SYNOPSIS OF PSYCHIATRY, 
BEHAVIORAL SCIENCES/ CLINICAL PSYCHIATRY, 11TH EDITION, 
ED. WOLTERA KLUWER                                                                                                    
• (2 TEMAXIA) OXFORD TEXTBOOK OF PSYCHIATRY, OXFORD 
MEDICAL PUBLICATIONS, HARDCOVER, BY GELDER AND GATH 
(Η’ NEW OXFORD)                                                                                                                              
• POLYPHARMACY IN PSYCHIATRY PRACTICE, VOLLUME I: 
MULTIPLE MEDICATION USE STRATEGIES, BY RITSNER                                                                      
• POLYPHARMACY IN PSYCHIATRYPRACTICE, VOLLUME I I: USE 
OF POLYPHARMACY IN THE REAL WORLD, BY RITSNER                                                 
• STAHL ESSENTIAL PSYCHOPHARMACOLOGY: 
NEUROSCIENTIFIC BASIS AND PRACTICAL APPLICATIONS, BY 
STAHL                                                           • PRESCRIBER’S GUIDE: 
STAHLS ESSENTIAL,   PSYCHOPHARMACOLOGY, BY STAHL                                                                                                                 
• MAUDSLEY PRESCRIBER’S GUIDELINES IN PSYCHIATRY, BY 
TALOR AND PATON                                                                                                                  
• COGNITIVE REMEDATION THERAPY FOR SCHISOPHRENIA, 
THEORY AND PRACTICE, BY WYKES AND REEDER                                                                 
• ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΟΥΛΗ, ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ                                                                                        
• (2 TEMAXIA) DSM-V, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ : Α.Ρ.Α., 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΤΣΑΣ.

 

 

 

 

 

32η ΟΜΑΔΑ (1.209,67€ χωρίς ΦΠΑ, 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΑΛΥΣΗ 

          

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ // ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
(ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΤΙΒΟ)         2. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ)      
3.ΓΝΩΣΙΑΚΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ/ 
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ)   
4.ΓΝΩΣΙΑΚΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΗΒΩΝ / ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ)    5.ΤΟ 
ΣΩΜΑ ΔΕΝ ΨΕΥΔΕΤΑΙ ΠΟΤΕ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΟΕΣ)    6.ΤΟ 
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙ / 90 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ  
ΠΑΤΑΚΗΣ)         7.Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ / ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 1996-
97 (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ)      8.ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΤΟΥ / 12 ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΕΓΑΛΩΣΕΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (THE WHOLE-BRAIN CHILD) 
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗΣ)     9.ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ - ΝΙΩΘΩ ΚΑΛΑ 
/ ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΥΠΟΘΗΤΩ-
ΔΑΡΔΑΝΟΣ)         10.ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ 
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ) 
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11.ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ / ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ 
ΑΡΜΟΝΙΑ Η ΔΥΣΑΡΜΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΤΑ 
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ) 
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ)       12.ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ / ΠΑΙΔΙΩΝ 4-8 ΕΤΩΝ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΟΣ)       
13.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ  
GUTENBERG)    14.ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΤΙΒΟ)   15. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ (ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ) / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ 
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ)     16.Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ)     17.ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ 
ΓΙΝΟΥΝ... ΓΟΝΕΙΣ (ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ) / Η ΓΟΝΕΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΩΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΥΜΑΡΙ)   
18.ΛΕΞΙΚΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ CAMBRIDGE (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ)     
19.ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ / Ή ΤΟ ΔΡΑΜΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΙΚΙΣΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΟΕΣ)       20.ΠΕΝΤΕ 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ JACQUES LACAN 
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗΣ)            

      

  

  

21.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗ 
ΓΡΑΦΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ 
(ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ)       22.ΠΩΣ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΑΚΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΤΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ 
ΜΙΛΟΥΝ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗΣ)    23.ΚΡΑΤΑ ΜΕ ΣΦΙΧΤΑ / 
ΕΠΤΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΓΕΜΑΤΗ ΑΓΑΠΗ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
GUTENBERG)    24.ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗΣ)    25.ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΥΜΟΥ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗΣ)    26.ΑΛΛΑΓΕΣ, ΑΓΧΟΣ, 
ΑΓΩΝΙΕΣ / ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΤΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗΣ)      27.ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, 
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ, ΦΙΛΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗΣ)    
28.ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ 
ΕΝΑΝ ΘΑΝΑΤΟ / ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΟΥ 
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ 
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΥΤΡΑΚΗΣ)      29.Ο ΑΓΧΟΣΑΥΡΟΣ / ΟΔΗΓΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ)    
30.ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟ) 

1 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 
ΒΙΒΛΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

22822000-
8 

1 ΤΕΜ  ΣΕ 
ΚΑΘΕ 
ΕΙΔΟΣ 

1.500 € 

31.ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟ)   
32.ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ // 
Η ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ 
ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΑΡΜΟΣ)  33.ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ / ΠΩΣ ΝΑ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΤΟΥΣ ΠΑΝΩ ΜΑΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ)   34.ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ / ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG)  35.ΤΟ 
ΕΝΝΕΑΓΡΑΜΜΑ / ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ AD LIBITUM)  36.ΠΛΑΘΟΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ)   37.ΟΤΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΖΟΥΝ 
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑ)   38.ΕΓΩ ΚΑΙ Η... ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΜΟΥ 
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟ)   39.ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΤΟ ΤΕΥΧΟΣ) / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ)    40.Η 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ / ΘΕΩΡΙΑ – 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ) 
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41.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(ΙΕΘΣ))   42.ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η 
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ; / ΜΙΑ ΕΥΚΟΛΟΔΙΑΒΑΣΤΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ (UNIVERSITY STUDIO PRESS)     43.ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ 
ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΤΡΑΥΜΑ / Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΙΜΟΥ 
ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΣΧΕΣΕΩΝ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ)       44.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, Η 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ)        
45.ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ / ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΑΞΗ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ)      46.ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 
ΕΦΗΒΟΥΣ(ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG)        47.ΖΗΛΙΑ/ Η ΑΛΛΗ 
ΟΨΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗΣ)       48.Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ)        49.Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ 
ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ / ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΟΥΜΕ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗΣ)        50.Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ) 

      

  

  51.ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟ)            
52.ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ) / ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΤΗΝ 
ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΩ ΤΗΝ 
ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΟΥ (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΕΤΩΝ) 
ΜΑΘΑΙΝΩ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ, ΚΑΤΑΝΟΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
ΜΟΥ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟ)           53.ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) 
/ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ. ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΕΤΩΝ) 
ΜΑΘΑΙΝΩ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ, ΚΑΤΑΝΟΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
ΜΟΥ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟ)         54.ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ / ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΕΤΩΝ 
ΜΑΘΑΙΝΩ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ, ΚΑΤΑΝΟΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
ΜΟΥ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟ) 

      

  

  55.ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ, 
ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΤΕΥΧΟΣ) / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ)  56.ΚΟΥΜΠΟΥΡΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ / 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΣ)   
57.ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ / ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΠΑΤΑΚΗΣ)    58.ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ / ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΚΑΝΩ ΦΙΛΟΥΣ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩ 
ΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΕΤΩΝ ΜΑΘΑΙΝΩ, 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ, ΚΑΤΑΝΟΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ 
(ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟ)           
59.ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟ)          
60.ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ / ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΑΞΗ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΕ) 
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  61.Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ 
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΕ)      62.ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ / 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ)   63.Η ΑΓΑΠΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΣΟΣ / Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ)  64."ΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΑ ΟΛΑ!" / ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ, 
ΚΛΑΜΑΤΑ, ΝΕΥΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΟΡΓΗΣ: ΠΩΣ ΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΣ 
ΕΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΑΛΙΟΣ) 65.Η 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ / ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBRG)  66.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΜΑΖΙ ΟΜΩΣ 
ΑΛΛΙΩΤΙΚΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ)  67.ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER / 
ΕΝΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ)  
68.ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΗΤΑ)  
69.ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΕ)   70.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / 
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΗΤΑ) 

      

  

  71.Επίτομη Ψυχιατρική Παίδων και Εφήβων (ΛΙΤΣΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ)   72.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΛΙΤΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ)  73.ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ / ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΗΤΑ)   
74.ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΗΤΑ)   
75.ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΣ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΒΟΗΘΕΙΑ!  
ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟ ΝΑ 
ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΒΗΤΑ) 

 

33η ΟΜΑΔΑ (8.427,41€ χωρίς ΦΠΑ, 10450,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΑΛΥΣΗ 

1 
ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & 
ΠΑΙΔΩΝ 

22822000-8 
1 ΤΕΜ  ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ 

10450 

•WISC V, ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΜΟΤΙΒΟ                 •WPPSI - III 
WECHLER PRESCHOOL AND PRIMARY SCALE OF 
INTELIGENCE, (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 2015), ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ : 
WECHLER, ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΜΟΤΙΒΟ        • WAIS-IV, 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 2014), ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: WECHLER, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΜΟΤΙΒΟ (2 TEMAXIA)    •BECK               
•RAVEN’S PROGRESSIVE MATRICES       • C.A.T.         
•RAVEN'S CPM/CVS, (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 2015), 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: JOHN C. RAVEN, ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΜΟΤΙΒΟ            
• Κλίμακα ADHD-IV των DuPaul, Power, Anastopoulos & 
Reid, 1998 

34η ΟΜΑΔΑ (3387,09€ χωρίς ΦΠΑ, 4200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΑΛΥΣΗ 

1 
ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

22822000-8 
1 ΤΕΜ  ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ 

4200 
• MMPI II (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ)                        • Τ.Α.Τ. 

 
Κάθε οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες ή για το σύνολο των 
ομάδων. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς αφορά το σύνολο των ειδών της επιλεγόμενης ομάδας. Δεν θα 
λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος των ειδών μιας ομάδας.  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ 
Ο (υπό) φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(Ε.Ε.Ε.Σ) σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 79Α του ν. 4412/2016 και υποβάλλεται σύμφωνα με τις ακόλουθες 

προβλέψεις:  
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α. Η αναθέτουσα αρχή:  

1. Δημιουργεί μέσα από την ιστοσελίδα:  

https://espd.eprocurement.gov.gr/ 

το Ε.Ε.Ε.Σ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης, συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα 

πεδία.  

2. Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του Ε.Ε.Ε.Σ, επιλέγει εξαγωγή.  

3. Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό 

πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της 

διακήρυξης.  

 

β. Ο οικονομικός φορέας:  

1. Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην 

ιστοσελίδα:  

https://espd.eprocurement.gov.gr/ 

 

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή Ε.Ε.Ε.Σ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του συγκεκριμένου 

Ε.Ε.Ε.Σ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.  

 

1.Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, 

υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.  

 

2.Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με 

χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕ.Ε.Ε.Σ μπορεί 

να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). 

Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται 

δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕ.Ε.Ε.Σ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 

φυλλομετρητή.  

 

3.Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη κι αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).  

 

5. Υποβάλλει το αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  

 

γ. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού:   

Αξιολογεί το Ε.Ε.Ε.Σ   

Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ που 

επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας:  

 

α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα 

(1) Ε.Ε.Ε.Σ.  

 

β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται στις 

ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να 

μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του Ε.Ε.Ε.Σ μαζί με χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ, όπου παρατίθενται οι 

σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.  

 

γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, 

κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό 

Ε.Ε.Ε.Σ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα μέρη ΙΙ έως V αυτού.  

 

δ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ ισχύουν τα ακόλουθα:  

https://espd.eprocurement.gov.gr/
https://espd.eprocurement.gov.gr/
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(1) To Ε.Ε.Ε.Σ συμπληρώνεται και υπογράφεται επί ποινή αποκλεισμού από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα 

(Ν.4497/2017). 

 

(2) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ.2 (β-γ) του 

παρόντος άρθρου  

 

(3) Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο 

άρθρο 11, ο οικονομικός φορέας, εκτός των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα 

εξουσιοδότησης του/των προσώπου/ων που συμπλήρωσαν και υπέβαλαν το Ε.Ε.Ε.Σ.  

 

(4) Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και για τα τυχόν 

Ε.Ε.Ε.Σ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω (β-γ) του παρόντος άρθρου.  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     IV    Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

ΦΑΚΕΛΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ημερομηνία: 
Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Τηλ.,  Email: 

 

ΠΡΟΣ: 
 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 374 - Ταχ. Κώδικας: 12462, 

Χαϊδάρι 

Αριθμός Διακήρυξης: 83.22 

 

2
ος

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια  εξοπλισμών 

(συμπληρωματικών και προς αντικατάσταση) των πολυδύναμων 

Κέντρων Ψυχικής Υγείας Αθηνών και Αγ. Αναργύρων - Ν. 

Φιλαδέλφειας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

240.045,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αττική 2014-2020» που έχει 

λάβει κωδικό MIS 5035060, με χρηματοδότηση από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, 

ανά ομάδα), αριθμό διακήρυξης 83.22 και συστημικό αριθμό 

156170  

 
 

 

Τόπος …………… 

 

Ημ/νία ………….. 

1. Η παρούσα προσφορά έχει ισχύ μέχρι …………. 

 

Σημείωση : Η παρούσα υποβάλλεται σε μορφή .pdf στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, 

φέροντας την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 

 

Στο πλαίσιο διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 83.22 

Διακήρυξη, σας υποβάλλουμε για την ομάδα 1, 2, 3, κλπ – κάθε ομάδα ξεχωριστή οικονομική 

προσφορά-  την ακόλουθη προσφορά: 

Α/Α 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ (ΜΕ 

ΦΠΑ) 

           

           

       

       

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΜΑΔΑ,  ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΜΑΔΑ, ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΜΕ ΦΠΑ) ΚΛΠ,  

ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΤΟΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

 

 
1.  Η παρούσα προσφορά έχει ισχύ για διάστημα δώδεκα  (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Η παρούσα υποβάλλεται επί ποινή απορρίψεως σε μορφή .pdf  στον υποφάκελο της 

οικονομικής προσφοράς και φέρει την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /  

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
1
)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
2
) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
3
. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ……………
4
 υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .......................... , ΑΦΜ: ……........... 

(διεύθυνση) ……………………….., ή    

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ....................... , ΑΦΜ: .................  

(διεύθυνση) …………………..…….. ή    

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….…………………………………5 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της  

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................  Διακήρυξη/Πρόσκληση/ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  .................................................... 6  της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 

Αναθέτοντος φορέα), η οποία έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την …./…./…….. και αφορά την ανάδειξη αναδόχου για 

την ανάθεση της σύμβασης: (τίτλος σύμβασης)/ για το/τα τμήμα/τα 

παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον 

χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 
9
. ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 

την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η 

συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 

της
10

. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
11

. 

1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό 

ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε 

παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72 Ν. 4412/2016). 

4 όπως. υποσ. 3. 

5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 

7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός 

του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 

8 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9 

 

 

10 

 

11 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 

ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 72 Ν. 4412/16).  

Άρθρο 72 Ν. 4412/2016. 

Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην 

εγγυητική επιστολή. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

 Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..  

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα 1 )........................ (Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) 2. 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3 .  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ…………………….4 υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..................... , ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) ............... ........…….., ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ………………. , ΑΦΜ: …................. (διεύθυνση).............. .........…….. ή  

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) ................... , ΑΦΜ: ................. . (διεύθυνση)... ...  

β) (πλήρη επωνυμία) .................... , ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)... .  

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)... . (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά 

και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή 

κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5 / της υπ αριθ ..... σύμβασης (τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................  

Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8 ) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί 

ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 

εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.70 Βεβαιώνουμε 

υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9 .  

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.  

4 Όπως υποσημείωση 3.  

5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

 6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών,  

7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  

8 Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης 

ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης  

9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 

υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική 

και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης      ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ   ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 83.20 

Στο Χαϊδάρι σήμερα την ..................... του μηνός  .................................................... του έτους ………. 
ημέρα .......................... , οι κάτωθι υπογράφοντες, αφενός μεν  

 Η  κα ΤΣΑΓΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ,  Διοικήτρια του ΨΝΑ (ΑΦΜ ΨΝΑ: 999696712 - Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ) 
ενεργούσα εν προκειμένω  ως εκπρόσωπος του Νοσοκομείου και αφετέρου  

 Η εταιρεία  ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Διεύθυνση 
εταιρίας 

:  Τ.Κ. :  Περιοχή :  

Τηλέφωνα επικοινωνίας. : Κινητό :  Fax :  

Α.Φ.Μ :  Δ.Ο.Υ. :  
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νομίμως εκπροσωπούμενη από τ........................................................................ συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα 
παρακάτω: 

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, διενήργησε Ανοικτή 2η επαναληπτική διαδικασία για την επιλογή αναδόχων  
προμήθειας εξοπλισμών (συμπληρωματικών και προς αντικατάσταση αυτών) των Πολυδύναμων Κέντρων Ψυχικής 
Υγείας Αθηνών και Αγ. Αναργύρων - Ν. Φιλαδέλφειας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 240.045,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)» 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με την υπ’ αριθμ.: ……………………. Απόφασή του  ενέκρινε την ανάδειξη 
προμηθευτή για τα ανωτέρω είδη και ποσότητες, στην εταιρεία …………………………………………………………………... 
 
1. Αντικείμενο Σύμβασης 
1.1 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (όπως ορίζεται από την σχετική 
διακήρυξη και την κατακυρωθείσα προσφορά)          
1.2 Αρχές εφαρμοζόμενες κατά την εκτέλεση της σύμβασης  
 
2. Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης 
2.1 Εγγύηση  (καλής εκτέλεσης) Η προμηθεύτρια εταιρία κατέθεσε την υπ. αριθμ. ....................................... 
εγγυητική επιστολή της ............................................................ ίση με το 4% επί της συνολικής αξίας των ομάδων 
που κατακυρώθηκαν χωρίς ΦΠΑ, ποσού ………………….... ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης.  Η 
εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την τέλεια εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 
2.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 
2.3 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 4ο  (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 
2.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 
 
3. Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης 
3.1 Τρόπος πληρωμής (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 
3.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 
3.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης 
διακήρυξης) 
3.4  Παρακολούθηση της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 
3.5  Διάρκεια σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 
3.6     Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 
3.7  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

 
 
Για τα παραπάνω συντάχθηκε αυτή η σύμβαση, αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται εις διπλούν, 
όπως ακολουθεί, ενώ καθένας από τους συμβαλλόμενους από ένα όμοιο. 

 

ΟΙ      ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ  Ψ.Ν.Α                                                                        ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    VII -  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 

υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 

τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 

της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 

ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 

των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 

του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 

φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 

κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 

εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί 

να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 

αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 

και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

 
 
 
 

                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                          Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΨΝΑ 

                                       

 

                                 Η  ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                           ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ 
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