
1 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΠΕΝΣΕΛΗ     22/7/2021 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

1η Τ. ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ                                                     ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 7821 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ           

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
ΣΗΛ: 213 2052 518, 508 ΦΑΞ: 213 2052441 

http://www.paidon-pentelis.gr 

e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr    
 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΠΓ43/20 

ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ 

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΙΑ : «ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΔΟΖΣΝ ΘΑΟΓΗΝΙΝΓΗΘΝ 

ΡΚΖΚΑΡΝΠ VIVID S6 S.N. 7391VS6» εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 4.750,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. για ηις ανάγκες ηοσ ΓΝΠΠ 

ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖΛ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΒΑΠΔΗ ΡΗΚΖΠ, (ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ) 

 

 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ 

 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΥΛ 

ΞΔΛΡΔΙΖΠ   

 

 

ΠΚΒΑΠΖ 

Ξαξνρή πεξεζηψλ: «ΡΣΜΗΠΗΡΗ 

ΣΟΕΠΗΤΞΣ ΙΑΠΔΘΞΚΞΓΘΙΞΣ ΛΗΛΑΞΡ 

VIVID S6 S.N. 7391VS6» γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ΓΛΞΞ   

 

CPV 

50000000-5 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΑΜΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 4.750,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ  

 

ΞΖΓΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ  

Ξξνυπνινγηζκφο ηνπ ΓΛΞΞ. Ξ.Ξ..Φ.. 

2020  απφ ηνλ ΘΑΔ:0889  
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ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  Α΄ :  ΓΗΑΘΖΟΜΖ ζει. 
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ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α' : «ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ» 

 

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ  Ππλνπηηθφο Γηαγσληζκφο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Λ.4412/2016 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 

Ξιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

απνθιεηζηηθά κφλν βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) 

  

 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζκεξνκελία :  11/ 08 /2021 

Ζκέξα: TETAΟΡΖ 

Ώξα : 14:30 πκ 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Ζκεξνκελία :   12/  08 /2021 

Ζκέξα: ΞΔΚΞΡΖ 

Ώξα : 09:00 πκ 

 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
Γξαθείν πξνκεζεηψλ ΓΛΞΞ Ηππνθξάηνπο 8 Ξ Ξεληέιε Θηήξην 

Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ  

ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΝΞΝΗΑ 

ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ε ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΥΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ  

ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
Δθαηφλ νγδφληα  (180)  εκέξεο απφ ηελ    επνκέλε    ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΘΥΓΗΘΝΠ CPV 

 

50000000-5 

ΘΑΔ 0889 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΑΜΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Tξεηο ρηιηάδεο νρηαθφζηα ηξηάληα επξψ θαη εμήληα πέληε ιεπηά 

(3.830,65€) πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ ή  

Ρέζζεξηο ρηιηάδεο εθηαθφζηα πελήληα επξψ (4.750,00€) 

ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΞΑ  24%. 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 
Έλα (1)  έηνο  (απφ ηελ εκεξνκελία  ππνγξαθή ηεο) 

 

 

 

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή: 

o πέξ Γεκνζίνπ, παξαθξάηεζε πνζνζηνχ 0,02% επί ηεο αμίαο 
ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ζπκβάζεσλ ησλ πξνκεζεηψλ θαη 
ππεξεζηψλ πγείαο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Ξ.Α. θαη θάζε 
άιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ.4412/2016. 

o πέξ αλεμάξηεηεο αξρήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 0,07% 
ΔΑΑΓΖΠ  βάζεη ηνπ Λ.4112/2016 έηζη φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

απφ ηνλ 4605/2019. 

o πέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ 
θξάηεζε 0,06%  επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 
ζχκβαζεο 

o Ξαξαθξάηεζε 8% γηα πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη 
ηνπ Λ.4172/2013. 

o Θξάηεζε 2% ππέξ Τπρηθήο γείαο (αξζξ. 3 Λ 3580/2007) 
Ξξνζθνξέο πνπ δεηνχλ απαιιαγή ηνπο απφ ηηο παξαπάλσ 

επηβαξχλζεηο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 
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                                                          ΓΗΑΘΖΟΜΖ  
 
 

ΑΟΘΟΝ 1 : ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ 

Δπωλπκία ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΥΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ  

Ραρπδξνκηθή δηεύζπλζε ΗΞΞΝΘΟΑΡΝΠ 8 Ξ ΞΔΛΡΔΙΖ    

Ξόιε ΑΘΖΛΑ 

Ραρπδξνκηθόο Θωδηθόο 15236 

Ρειέθωλν 2132052200 (θέληξν) 

Φαμ 21320524411 

Ζιεθηξνληθό Ραρπδξνκείν promitheion@paidon–pentelis.gr   

 Γεληθή Γηεύζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL) www.paidon-pentelis.gr 

Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο Βιέπε επφκελν πίλαθα 

 

Αξκφδηνη ππάιιεινη γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ είλαη νη : 

 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΦΑΜ E-MAIL 

1 ΑΛΛΑ ΟΗΠΡΑ 213 2052518 

425 

213 2052441 promitheion@paidon–pentelis.gr  

 

 

ΑΟΘΟΝ 2 : ΡΗΡΙΝΠ, ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΑΜΗΑ, ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ & 

ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

2.1 Ν ηίηινο ηεο ζύκβαζεο είλαη  :  Ξαξνρή πεξεζηψλ: :  «ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΔΟΖΣΝ 

ΘΑΟΓΗΝΙΝΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ VIVID S6 S.N. 7391VS6» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΓΜΟΟ   

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηεο ππφ αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα 

απνξξίπηνληαη ωο απαξάδεθηεο.  

 
2.2  Δθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο  (Άξζξν 6 Λ. 412/2016) 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο εηήζηαο ζχκβαζεο  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ 

νρηαθνζίσλ ηξηάληα επξψ θαη εμήληα πέληε ιεπηψλ (3.830,65€) πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο 

ΦΞΑ ή  ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εθηαθνζίσλ πελήληα επξψ (4.750,00€) ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΞΑ – 

24%. 

 

Ξξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ νη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, έρεη ιεθζεί ε ππ‟ αξ. Ξξση. 

374/28-6-2021 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο (ΑΓΑ:ΤΛΗ3469Ζ24-Μ4)  

 

2.3  Ρόπνο παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο ζύκβαζεο (Άξζξν 53 παξ 2 εδ. ηα ηνπ Μ.4412/2016)  
Ν  ηφπνο  παξνρήο  ησλ  ππφ  αλάζεζε  ππεξεζηψλ είλαη ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Ξαίδσλ 

Ξεληέιεο . 

 

2.4  Πύληνκε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  (Άξζξν 53 παξ 2 εδ. ε 

ηνπ Μ.4412/2016) 

Ξαξνρή πεξεζηψλ: «ΡΣΜΗΠΗΡΗ ΣΟΕΠΗΤΞΣ ΙΑΠΔΘΞΚΞΓΘΙΞΣ ΛΗΛΑΞΡ VIVID S6 S.N. 

7391VS6» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΓΛΞΞ   φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

«ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ», ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 3 : ΓΗΑΟΘΔΗΑ   ΠΚΒΑΠΖΠ 

3.1  Γηάξθεηα ζύκβαζεο (Άξζξν 53 παξ 2 εδ. ηα θαη άξζξν 217 ηνπ Μ.4412/2016) 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο , ην νπνίν άξρεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

(αξρηθή ζχκβαζε) ή κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο απνξξφθεζεο ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. 

3.2  ΑΟΘΟΝ 3 : ΓΗΑΟΘΔΗΑ   ΠΚΒΑΠΖΠ 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο (Άξζξν 53 παξ 2 εδ. ηα θαη άξζξν 217 ηνπ Μ.4412/2016) 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο, ην νπνίν άξρεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

mailto:promitheion@paidon–pentelis.gr
http://www/
http://www/
mailto:promitheion@paidon–pentelis.gr
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(αξρηθή ζχκβαζε) ή κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο απνξξφθεζεο ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. 

Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεςησ να παρατείνει τη διάρκεια τησ ςφμβαςησ, με 
μονομερή τησ  δήλωςη (απόφαςη) που αςκείται πριν από τη λήξη αυτήσ, για τρεισ (3) 
επιπλζον μήνεσ με ζναρξη την επομζνη τησ ημερομηνίασ λήξησ τησ ςφμβαςησ (παράταςη), με 
τουσ ίδιουσ όρουσ, υποχρεώςεισ και τιμζσ τησ αρχικήσ ςφμβαςησ και χωρίσ επιβάρυνςη του 
αρχικοφ ςυμβατικοφ τιμήματοσ.. 
Η ςφμβαςη θεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν παραδοθεί οριςτικά το ςφνολο τησ 
προμήθειασ, γίνει η αποπληρωμή του ςυμβατικοφ τιμήματοσ και εκπληρωθοφν οι τυχόν 
λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεώςεισ από τα ςυμβαλλόμενα μζρη και αποδεςμευθοφν οι ςχετικζσ 
εγγυήςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτη ςφμβαςη. 
 

ΑΟΘΟΝ 4 : ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ 

    Έρνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ: 

1. Ρν Λ. 2198/1994, (Φ.Δ.Θ. Α΄ 43/22.03.1994), άξζξν 24 «παξαθξάηεζε θόξνπ ζην    

εηζόδεκα από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο». 

2. Ρν Λ. 2286/95, (Φ.Δ.Θ. Α΄19/01.02.95), άξζξν 2 παξ. 1-11, «Οξνκήζεηεο ηνπ 

Δεκνζίνπ νκέα  θαη Ππζκίζεηο  Ρπλαθώλ Θεκάησλ». 

3. Ρν Λ. 2362/95, (Φ.Δ.Θ. Α‟ 247/27.11.1995),«Οεξί Δεκνζίνπ Κνγηζηηθνύ, ειέγρνπ 

ησλ δαπαλώλ ηνπ θξάηνπο θαη  άιιεο δηαηάμεηο».  

4. Ρν Λ. 2513/1997 (Φ.Δ.Θ. Α‟ 139 /27.06.997), Ιύξσζε ηεο ζπκθσλίαο πεξί Δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ Οξνκεζεηώλ». 

5. Ρν Λ. Ρν Λ. 3580/2007, .(Φ.Δ.Θ. Α‟ 134 /18.06.2007), «Οξνκήζεηεο Φνξέσλ 

επνπηεπόκελσλ από ην Σπνπξγείν Σγείαο θαη Ινηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

6. Ρν Λ.3861/2010 (Φ.Δ.Θ. 112/13.07.2010), «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή Αλάξηεζεο λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 

απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Οξόγξακκα Δηαύγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Ρν Λ. 3868/2010, (Φ.Δ.Θ.129/Α΄/03.08.2010), «Αλαβάζκηζε ηνπ Εζληθνύ 

Ρπζηήκαηνο Σγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ Σπνπξγείνπ Σγείαο θαη 

Ινηλσληθήο Αιιειεγγύεο». 

8. Ρν Λ. 3871/2010, (Φ.Δ.Θ. 141/Α΄/2010), «Δεκνζηνλνκηθή Δηαρείξηζε θαη Επζύλε». 

9. Ρνπ Λ. 4013/2011, (Φ.Δ.Θ. 204/Α΄/15.09.2011), άξζξν 4 παξ. 3, γηα ηελ επηβνιή 

θξάηεζεο 0,06% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο εθηφο Φ.Ξ.Α. ηεο αξρηθήο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. θαη ηνπ άξζξνπ 61 παξ. 5 ηνπ 

Λ. 4146/2013 «ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Μ. 4013/2011». 

10. Ρν Λ. 4250/2014, (Φ.Δ.Θ. 74/26.03.2014 η. Α‟), «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - 

Θαηαξγήζεηο, Ρπγρσλεύζεηο Μνκηθώλ Οξνζώπσλ θαη Σπεξεζηώλ ηνπ Δεκνζίνπ νκέα 

- ξνπνπνίεζε Δηαηάμεσλ ηνπ Ο.Δ. 318/1992 (Α' 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

11. Ρν Λ. 4270/2014, (Φ.Δ.Θ.143/Α΄/28.06.2014), «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο  

θαη  επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Ξδεγίαο 2011/85/ΕΕ)- δεκόζην ινγηζηηθό & άιιεο 

δηαηάμεηο». 

12. Ρν Λ. 4412/2016, (Φ.Δ.Θ.147/Α΄/08.08.2016), «Δεκόζηεο Ρπκβάζεηο Έξγσλ, 

Οξνκεζεηώλ θαη Σπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Ξδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 

2014/25/ΕΕ»), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

13. Ρν Λ. 4281/2014, (Φ.Δ.Θ.160/Α΄/08.08.2014), «Λέηξα ζηήξημεο & αλάπηπμεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Σπνπξγείνπ Ξηθνλνκηθώλ & άιιεο 

δηαηάμεηο». 

14. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4486/2017 ( ΦΔΘ 115 / η.Α΄/07.08.2017 κε ζέκα « 

Κεηαξξχζκηζε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο, επείγνπζεο ξπζκίζεηο 

αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ γείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο ». 

15. Ρνπ Ξ.Γ. 370/95, (Φ.Δ.Θ. 199/Β΄1995). «Οεξί πξνζαξκνγήο Ειιεληθήο Μνκνζεζίαο 

Ιξαηηθώλ Οξνκεζεηώλ πξνο ην Ινηλνηηθό Δίθαην». 

16. Ρνπ Ξ.Γ. 166/2003, (Φ.Δ.Θ. Α' 138/05.06.2003) «Οξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

17. Ρνπ Ξ.Γ. 80/2016 (Φ.Δ.Θ. 145/ 5.08. 2016 η.Ά'), «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο 

δηαηάθηεο». 

18. Ρνπ Λ.Γ. 496/1974, (ΦΔΘ Α‟ 204 /19-7-1974), «Οεξί Κνγηζηηθνύ ησλ Μνκηθώλ 

Οξνζώπσλ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ». 
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19. Ρα άξζξα 43 θαη 44 ηνπ 4605/2019 (ΦΔΘ 52/01.04.2019 Ρεχρνο Α') 

20. Ζ αξηζκ 2915/12.3.2020 Απφθαζε θνηλνχ Γηνηθεηή  «Πηζκαλφγιεην-Ακαιία Φιέκηγθ» 

θαη ΓΛΞΞ (ΑΓΑ 6ΛΓΖ469Ζ24-4ΒΒ) 

21. Ρν αξηζκ πξση 2961/13.3.2020  έγγξαθν ηεο πεξεζίαο πξνο ΔΘΑΞ κε θνηλνπνίεζε 

1εΞΔ  

22. To ππ.αξηζκ. 2224/1-3-2021 έγγξαθν ηεο Ξξνηζηακέλεο Βηνηαηξηθήο Ρερλνινγίαο, 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο, ιφγσ ηεο  ιήμεο ηεο εηήζηαο 

ζχκβαζεο, ζηηο 19-7-2021, κε ηηο ππάξρνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

23. Ρελ ππ’ αξ. Οξση. 374/28-6-2021 Απόθαζε Αλάιεςεο Σπνρξέσζεο  

(AΔΑ:ΥΜΘ3469Η24-Ν4Σ ) 

24. Ρηο ππ. αξηζκ. 3478/30-3-2020 επηθαηξνπνηεκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

25. Ρελ αξηζκ  5456/26-5-2021 εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ Ξξνκεζεηψλ πξνο ην ΓΠ, ηνπ 

ππ.αξηζκ. ΠΓ43/20 Ππλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο 

εηήζηαο ζπληήξεζεο πεξήρνπ Θαξδηνινγηθνχ ηκήκαηνο , κε ηηο ππάξρνπζεο 

εγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνεγνχκελεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ην 

ηεχρνο πξνθήξπμεο, ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο Αλάιεςεο πνρξέσζεο θαη 

ηελ έγθξηζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,  γηα ηελ παξνρή ηεο 

αλσηέξσ ππεξεζίαο  

26. Ρελ ππ. αξηζκ. 09/31-05-2021 Απφθαζε ΓΠ ζέκα 60ν (ΑΓΑ:Τ8104690Υ5-Φ9Φ), 

 ζρεηηθά κε ηελ «ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΔΟΖΣΝ ΘΑΟΓΗΝΙΝΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ VIVID 

S6 S.N. 7391VS6». 

27.  Ρελ αλάγθε ζπλέρηζεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο, γηα ηελ εχξξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 5 : ΝΟΗΕΝΛΡΗΑ  ΟΖΡΟΑ  (Άξζξν 18 παξ. 2 & 4, άξζξν 130 παξ. 1  ηνπ 

Μ.4412/2016 θαη άξζξν 107 παξ. 1 ηνπ Μ. 4497/2017) 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο  πνπ  απνξξένπλ  απφ  ηηο  δηαηάμεηο ηεο  πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο 

θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ 

Λ.4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα 

φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 

ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

Ζ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ  θνξέα  θαηά  ηελ  έλλνηα  ηεο  πεξίπησζεο ζ‟ ηεο παξ.  4 ηνπ  

άξζξνπ  73  ηνπ  Λ.4412/2016,  θαηά  ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο.   

 

ΑΟΘΟΝ 6 : ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΠΛΑΤΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ, ΝΟΝΗ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

(Άξζξν 117 ηνπ Μ.4412/2016) 

Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλεη κε ηε «δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ» ηνπ άξζξνπ 

117 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο. 

       

ΑΟΘΟΝ 7 : ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  (Άξζξν 20 ηνπ Μ. 4412/2016) 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, φπσο απηνί 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2, παξ.1. (11) ηνπ Λ. 4412/2016 ήηνη, θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν ή δεκφζηνο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ησλ πξνζψπσλ ή θαη θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ 

αγνξά ηελ πεξηγξαθφκελε ππεξεζία ζηα θάησζη παξαξηήκαηα '. Δπηπιένλ ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Γηα ηνπο ππνςήθηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ππφ κνξθή ελψζεσλ ή πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, 

δελ απαηηείηαη απηνί λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο (άξζξν 19 παξ. 2, Λ. 4412/2016). 

Δθφζνλ φκσο ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γίλεη ζε έλσζε ή ζχκπξαμε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 

απηή ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο 

λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 19 

παξ. 3, Λ. 4412/2016). 

Πε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 

πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 19 παξ. 3, Λ. 4412/2016). 
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ΑΟΘΟΝ 8 : ΔΓΓΟΑΦΑ ΠΚΒΑΠΖΠ (ΡΔΣΖ) ΘΑΗ ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΠΔ ΑΡΑ, 

ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ/ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ (Άξζξα 2-παξ. 1 πεξ.14,53 θαη 

121 Μ. 4412/2016)   

8.1. Έγγξαθα Πύκβαζεο 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 

4412/2016 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη ηα αθφινπζα: 

Α) Ζ παξνχζα δηαθήξπμε κε ηα παξαξηήκαηά ηεο. 

Β) Ζ ζχκβαζε 

Γ) Ρπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή. 

  

8.2 Πεηξά Ηζρύνο. 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε ή/θαη ε εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, έρνπλ ηελ θάησζη 

ζεηξά ηζρχνο: 

1. Ζ ζχκβαζε  

2. Ζ Γηαθήξπμε κε ηα παξαξηήκαηά ηεο. 

3. Ρπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή. 

4. Ζ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

8.3 Ξξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο 

ζηα Ξαξαξηήκαηά ηεο θαη ζηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (ηεχρε) κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

ηεο ππεξεζίαο, ζηε δηαδξνκή :  

http://www.paidon-pentelis.gr  >Ξξνκήζεηεο >Γηαγσληζκνί. 

Ρα πξναλαθεξφκελα ηεχρε δηαηίζεηαη θαη απφ ηo Γεληθφ Λνζνθνκείν παίδσλ Ξεληέιεο  / 

Γξαθείν  Ξξνκεζεηψλ, Ηππνθξάηνπο 8 Ξ Ξεληέιε , (αξκφδηνο ππάιιεινο: Άλλα Οηζηα   Ρει. 

: 2132052518 Fax :2132052441), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Γηα ηελ παξαιαβή 

ησλ ηεπρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη 

ζε πέληε (5) επξψ, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ 

αλαπαξαγσγή. 

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη 

ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ 

ππεξεζία, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξνεγνχκελν εδάθην δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ ππεξεζία απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ 

Διιεληθψλ Ραρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα 

θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε παξάδνζή ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

8.4 Γηεπθξηλίζεηο – Ππκπιεξωκαηηθέο πιεξνθνξίεο (άξζξν 121 ηνπ Λ. 4412/2016) 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Δθφζνλ δεηεζνχλ εγγξάθσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο θιπ. γηα ηνλ 

δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν 6 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, 

απηέο ζα παξέρνληαη εγγξάθσο απφ ηελ Αξρή, ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Νη εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ζηελ ππεξεζία εληχπσο ή 

ειεθηξνληθά κε mail  ζηε δηεχζπλζε promitheion@paidon-pentelis.gr θαη φιεο νη απαληήζεηο 

/ δηεπθξηλήζεηο ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ( www.paidon-

pentelis.gr    )θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

   

ΑΟΘΟΝ 9 : ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ  ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ (Άξζξν 97 ηνπ  Μ. 4412/2016)   

I. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 180 

εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δάλ νη δηαγσληδφκελνη θιεζνχλ 

λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 4412/2016, άξζξν 97, 

παξ. 4 θαη απνδερζνχλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη 

γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

II. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηε 

δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη ωο απαξάδεθηε. 

http://www.paidon-pentelis.gr/
mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr
http://www.paidon-pentelis.gr/
http://www.paidon-pentelis.gr/
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III.  Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη‟ αλψηαην φξην 180 εκέξεο. Κεηά ηε ιήμε 

θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα 

παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ 

αλψηαηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 

δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 

IV. Πε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 

πξνζθνξά, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε 

ηεο Πχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά 

ηνπο είηε φρη. 

 

ΑΟΘΟΝ 10 : ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε καδί  κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (αλαιπηηθή δηαθήξπμε κεηά 

ησλ παξαξηεκάησλ ηεο, έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ζα 

δεκνζηεπζνχλ: 

1. ζην ΘΖΚΓΖΠ ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Λ. 4412/2016. 

2. ζην Ξξφγξακκα ΓΗΑΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ην Λ. 3861/2010 θαη  

3. ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο αξρήο : www.paidon-pentelis.gr  

 

ΑΟΘΟΝ 11 : ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ (Άξζξν 86 Μ.4412/2016) 

Θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).  

ΑΟΘΟΝ 12 : ΞΟΝΞΝΘΔΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ (Άξζξα 73,74 & 75   Μ.4412/2016) 

12.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν 

ηεο ππφ αλάζεζεο ππεξεζίαο,  πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.) ή 

ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ 

Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ.2513/1997 θαη ησλ 

πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Νπξνπγνπάεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 

ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ (αξ. 4 Ξ.Γ. 60/2007) ή πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ 

έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

12.2 Νη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα 

ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Υζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθεξπζζφκελε κε ηελ 

παξνχζα πεξεζία θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, 

εθ‟ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, λα 

δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

12.3 Ρα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη 

εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ 

αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Νη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ, θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007. 

12.4  Πηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο “πξνκεζεπηήο” αθνξά φιεο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 

 

12.5 πεξγνιαβία (Άξζξα 58 θαη 131 Μ.4412/2016) 

Ζ πξνκήζεηα  δελ κπνξεί λα αλαηεζεί ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο. 

 

ΑΟΘΟΝ 13 : ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΘΑΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ (Άξζξα 96 θαη 121 ηνπ N.4412/2016) 

 

13.1 Ρόπνο / ρξόλνο δηελέξγεηαο δηαγωληζκνύ. 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ ΓΛΞΞ Ηππνθξάηνπο 8 Ξ 

Ξεληέιε   , ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηηο   12/ 08 /2021   εκέξα     

http://www.paidon-pentelis.gr/
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ΞΔΚΞΡΖ αη ψξα 09.00 π.κ. (εκεξνκελία θαη ρξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

13.2 Ρόπνο / ρξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Νη   θάθεινη   ησλ   πξνζθνξψλ   ππνβάιινληαη   ζην   πξσηφθνιιν   ηεο   πεξεζίαο,   

ζηελ   δηεχζπλζε   ηεο παξαγξάθνπ 13.1 άλσ. 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη  κε : 

(α) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο πεξεζίαο,  είηε 

(β)  κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή κέζσ ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή κε courier πξνο ηελ  

πεξεζία. 

Πε πεξίπηωζε απνζηνιήο (ηαρπδξνκηθήο ή courier) ή θαηάζεζεο ζην πξωηόθνιιν, 

πεξηπηώζεηο α θαη β άλω, νη θάθεινη ηωλ πξνζθνξώλ γίλνληαη δεθηνί εθόζνλ 

έρνπλ πξωηνθνιιεζεί ζην πξωηόθνιιν ηεο πεξεζίαο,  ην  αξγφηεξν  κέρξη    

 11/  08/2021   εκέξα  Ρ Δ Ρ Α Ο Ρ Ζ  θαη ψξα 14.30 κ.κ. 

 Ζ πεξεζία δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ 

απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα 

παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα 

θαη αλ ε πεξεζία εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.  

Ξξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ πεξεζία. κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ σο άλσ 

εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά πξσηνθνιινχληαη θαη θπιάζζνληαη απφ 

ηελ πεξεζία θαη παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξν ηεο εθπλνήο ηεο 

πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζην εδάθην β. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα 

ζπλερηζηεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, 

ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζέλησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ 

αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ 

θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

Γηα  ηπρόλ  πξνζθνξέο  πνπ  ππνβάιινληαη  εθπξόζεζκα,  ε  Δπηηξνπή  Γηαγσληζκνχ  

ζεκεηψλεη  ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε 

πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή ηελ αθξηβή ψξα πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ 

ηελ πεξεζία. ή αθξηβή ψξα πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο πεξεζίαο) θαη ηηο 

απνξξίπηεη ωο κε θαλνληθέο. 

Ζ πεξεζία παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ   πξνζθνξψλ   ζηηο   αθφινπζεο   πεξηπηψζεηο   :   α)   

Όηαλ,   γηα   νπνηνλδήπνηε   ιφγν,   πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο είλαη αλάινγε κε ηε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. Όηαλ νη πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη απφ ηελ πεξεζία λα παξαηείλεη ηηο πξνζεζκίεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 14 : ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ – ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ 

ΦΑΘΔΙΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ - ΓΙΥΠΠΑ - ΙΝΗΞΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  (άξζξα 92 έσο 96 ηνπ 

Μ.4412/2016) 

14.1 Ρξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ Θάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν ζχκθσλα κε ην άξζξν 92 παξ. 1 ηνπ 

Λ. 4412/2016 ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  

Α. Ζ ιέμε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ» κε ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΓΟΑΚΚΑΡΑ  

Β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο  

Γ. Ν αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο 

Γ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ   

Δ. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα).  

 Ζ έλδεημε « ΞΟΝΠΝΣΖ ! Ζ πξνζθνξά λα κελ απνζθξαγηζηεί» 

Νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν πνπ ζα εκπεξηέρεη 

ηνπο ππνθαθέινπο πνπ αλαθέξνληαη αθνινχζσο, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 92 παξ. 

2 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο : 

Νη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο .  

Ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα εκπεξηέρεη ηνπο αθφινπζνπο ππνθαθέινπο: 

α)  Μερωξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ», 
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(βιέπε παξ. 14.2.Α ηεο παξνχζαο)  

β) Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», (βιέπε παξ. 

14.2.Β ηεο παξνύζαο). Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηόλ, 

ιόγω κεγάινπ όγθνπ, λα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ θπξίωο θάθειν, ηόηε απηά 

ζπζθεπάδνληαη ρωξηζηά θαη αθνινπζνύλ ηνλ θπξίωο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο .  

 

γ) Μερωξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», 

(βιέπε παξ. 14.2.Γ ηεο παξνχζαο).  
Όινη νη παξαπάλσ ΦΑΘΔΙΝΗ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ επθξηλψο ηελ νλνκαζία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο (π.ρ. «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ», «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», 
«ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ») θαη ηελ πιήξε «ΔΞΥΛΚΗΑ» ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 
θνξέα. 

14.2 Ξεξηερόκελν επί κέξνπο θαθέιωλ 
14.2. Α. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (Άξζξν 93 Λ. 4412/2016) 

Ν θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» πεξηέρεη ζε δύν αληίηππα (πξωηόηππν θαη 

αληίγξαθν), επί πνηλή απνθιεηζκνχ.ηα εμήο : 

Η. Δλεκεξωκέλε πεύζπλε Γήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/86, 

ζπκθψλσο πεξ. (αα) ηνπ εδ.(β) ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Λ 4412/2016, ε νπνία πξέπεη λα 

θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ 

γλήζηνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΘΔΞ θαη ζηελ νπνία :  

(α) λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ.  

(β) λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο:  

1) Δεν σπάρτει εις βάρος ηοσς ηελεζίδικη καηαδικαζηική απόθαζη για κάποιο 

αδίκημα από ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Μ. 4412/2016,  

2) Είναι θορολογικά και αζθαλιζηικά ενήμεροι σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζπκθώλσο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Μ.4412/2016,  

3) Δεν ηελούν ζε κάποια από ηις αναθερόμενες καηαζηάζεις ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

73 ηνπ Μ. 4412/2016  

4) Είναι εγγεγραμμένοι ζηο οικείο Επιμεληηήριο ζπκθώλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 

Μ. 4412/2016.  

(γ) Λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα πεξεζία γηα 

ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζπκθψλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Λ.4412/2016 θαη 

εθφζνλ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζηνλ πξνζθέξνληα λα νθείιεη ζε δηάζηεκα φρη 

κεγαιχηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο πεξεζίαο 

πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά φπσο νξίδεηαη 

ζην άξζξν 103 ηνπ Λ. 4412/2016.  

(2) Απνδεηθηηθό έγγξαθν λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο (παξαζηαηηθφ /έγγξαθν 

ζχζηαζεο εηαηξείαο) ζπκθψλσο πεξ. (γγ) ηνπ εδ. (β)ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Λ.4412/2016.  

(3) Ξαξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ 

κε εθπξφζσπν ηνπο ζπκθψλσο πεξ. (δδ) ηνπ εδ. (β) ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Λ 4412/2016. 

Γηα ηηο ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη 

θαηαθύξωζεο ππνβάιινληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλωζεο ρωξηζηά. 

 

 

14.2.Β  Ρερληθή πξνζθνξά  (άξζξν 92 θαη 94 – παξ. 4 ηνπ Λ. 4412/2016) 

Ν θάθεινο «Ρερληθή πξνζθνξά» πεξηέρεη ζε δύν αληίηππα (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), 

επί πνηλή απνθιεηζκνύ .ηα εμήο : 

1. πεύζπλε δήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 (Α΄ 75) ηνπ 

πξνζθέξνληνο, ζηελ νπνία: 
i) δειψλεη ηελ πιήξε απνδνρή θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 

ινηπνχο φξνπο ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο φπσο απηά νξίδνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ ηεο 

παξνχζαο. 

2 Όια ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ηδίσο ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή επάξθεηα ηνπ 

πξνζθέξνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη απνδεηθλχνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηνπ λα αληαπνθξηζεί 

πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα Β‟ 

θαη φζα έγγξαθα αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Πε 
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πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, 

λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ 

ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Ξαξάξηεκα Ξξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ.  

 

 

 

14.2.Γ  Νηθνλνκηθή  πξνζθνξά (άξζξν 95 Λ. 4412/2016) 

Ν θάθεινο «Νηθνλνκηθή  πξνζθνξά» πεξηέρεη  ζε δύν αληίηππα (πξσηφηππν θαη 

αληίγξαθν) θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD-R,DVD-R ε flash memory αξρεία ζε κνξθή 

Microsoft office), επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο:, 

ζχκθσλα κε ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄ ηεο δηαθήξπμεο  .   

Πην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο νθείιεη θάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζηελ πεξίπησζε 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή έλσζεο πξνζψπσλ ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ λα θαηαζέζεη ηελ 

αληίζηνηρε ζειίδα θαηαρψξεζεο κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο ηνπ 

παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΞ (εθφζνλ ππάξρεη) ηεο ηειεπηαίαο θαηαρψξεζεο πξηλ ην 

δηαγσληζκφ ή αιιηψο λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε φηη δελ ππάξρεη ε ππεξεζία 

θαηαρσξεκέλε ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο. (κε πνηλή απφξξηςεο). 
Υο θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη απηφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηηκήο, ζε επξψ. 
Ρν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε πξνζθέξνληνο ζα δνζεί κε ηηκή αλά κήλα  θαη ζπλνιηθή ηηκή 
πξν ΦΞΑ θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 
Ζ ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηελ 
πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε.  

Ζ ηηκή πξνζθνξάο δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαπξνζαξκνγή ή αλαζεψξεζε, γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν ή αηηία, ζα ηζρχεη δε θαη ζα δεζκεχεη ηνλ Αλάδνρν κέρξη ηε πιήξε εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο.. Πηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη 

θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία κε ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΞΑ. Πε 

πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψλ θαη νινγξάθσο, 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. 

Πηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, 

ηζρχνπλ επηπιένλ ηα αθφινπζα:  

 

 

14.3 Γιώζζα 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα  

Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 

(Α΄188). 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ 

ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα 

επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε 

κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά 

ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ 

νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ 

αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ 

ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, 

είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο 

Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα 

ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά 

έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε 

δήισζε, ζηελ νπνία  βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
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Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερόκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα (π.ρ. αγγιηθή) ρσξίο λα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Α. Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Β. Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο ή ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ, δεηνχληαη PROSPECTUS, ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα κε 

εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν θιπ, απηά ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηνπο 

εηδηθνχο απηνχο φξνπο θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή. Αλ δελ νξίδνπλ αιιηψο, απηά 

ππνβάιινληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Γεπηεξεπφλησο, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηνπο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ρσξίο κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα, 

κε ηελ επηθχιαμε φηη αλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νη ζπκκεηέρνληεο, επί πνηλήο 

απνξξίςεσο, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε εληφο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, λα πξνζθνκίζνπλ 

επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ηα παξαπάλσ ηερληθά θπιιάδηα, 

PROSPECTUS, έληππα, θιπ. 

Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 

έγγξαθν. 

Ρπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

 

14.4 Ινηπά ζηνηρεία 
Νη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξαθνχληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή 
ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο 
ζπληνληζηήο απηήο. 

Ρα  δεκφζηα  θαη ηδησηηθά  έγγξαθα, θαζψο  θαη ηα αιινδαπά δεκφζηα  έγγξαθα  

ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 

ηνπ Λ.4250/2014 

Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη γλψζε ησλ 

φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 15  : ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  (Άξζξα 86, 96, 100, 

102 θαη 117 παξ 2 ηνπ Λ.4412/2016) – ηζόηηκεο πξνζθνξέο (άξζξν 90 Λ.4412/2016) 

 

15.1  Έλαξμε δηαδηθαζίαο 

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 13.1  ηεο παξνχζαο. Ζ έλαξμε ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ πνπ  θαηαηίζεληαη  θαηά  ηελ  παξαπάλσ  εκεξνκελία  ζηελ  αξκφδηα  

επηηξνπή  θεξχζζεηαη  απφ  ηνλ πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο 

ππνβνιήο απηψλ. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή 

πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 

πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη 

επίζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο 

ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη σο κε θαλνληθέο θαη 

επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 

15.2 Ρα επηκέξνπο ζηάδηα έρνπλ ωο εμήο:  

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο 

θπξίσο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ θαη ειέγρεη αλ ππάξρνπλ, ζε θάζε θπξίσο θάθειν, ηξεηο 

ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ», «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» θαη «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ». Δάλ δελ ππάξρνπλ νη ηξεηο ππνθάθεινη, ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηελ 
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πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο ππνθάθεινη παξακέλνπλ θιεηζηνί 

ζηελ πεξεζία.  

Θαηά ηελ ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο θάθειν 

πξνζθνξάο, θαζψο θαη ηνπο θαθέινπο δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπο θαθέινπο ησλ ηερληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ αλά θχιιν θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν θαζψο 

θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αλά θχιιν θαη θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηέρνληαη ζ‟ απηνχο.  

Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ λα δεηήζεη 

δηεπθξηλίζεηο απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο επί ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ.  

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, ε επηηξνπή εμεηάδεη ηηο Νηθνλνκηθέο 

Ξξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ πνπ έγηλαλ ηερληθά απνδεθηέο. Δάλ ζην Γηαγσληζκφ νη 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο γηα ηελ αλάζεζε είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο, ζα δεηείηαη εγγξάθσο ε 

αηηηνιφγεζε ηεο ζχλζεζεο ηεο Ξξνζθνξάο πξηλ ηελ απνδνρή ηεο. Ζ εμαθξίβσζε ηεο 

ζχλζεζεο ηεο Ξξνζθνξάο ζα γίλεηαη κε ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ εθ κέξνπο ηνπ 

ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ.  

Κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, θαη κε ηελ νινθιήξσζε 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη 

πξαθηηθφ, ζην νπνίν αλαδεηθλχεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα  απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο κε ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη εηζεγείηαη θαη 

γλσκνδνηεί ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην   γηα ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ην νπνίν   εγθξίλεηαη 

απφ απηφ. 

Πε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο, δειαδή πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ηελ 

ίδηα αθξηβψο ηηκή ζην πεδίν «ΠΛΝΙΝ (ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΥΠ)» ή «ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 

(ΝΙΝΓΟΑΦΥΠ)» ηνπ ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ, ε Αξρή επηιέγεη ηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πνπ έρνπλ πξνζθέξεη ηελ ίδηα ηηκή θαη ην απνηέιεζκα θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ. 

Ρα απνηειέζκαηα θάζε ζηαδίνπ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο καδί κε αληίγξαθν ηωλ πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη 

αμηνιόγεζεο ηωλ πξνζθνξώλ ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ Δηδηθά, γηα ηηο ζπκβάζεηο κε 

εθηηκψκελε αμία έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ, πιένλ ΦΞΑ, πνπ δελ δηελεξγνχληαη κε 

ειεθηξνληθά κέζα, εθδίδεηαη κία απφθαζε, θαηά ηα αλσηέξσ, αλεμαξηήησο ηνπ θξηηεξίνπ 

αλάζεζεο.  

Δπίζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηνπ θφζηνπο ή ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο θαη 

αλεμαξηήησο πνζνχ θαη δηαδηθαζίαο φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κηα πξνζθνξά, εθδίδεηαη 

κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ ζηαδίσλ 

απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

 

Νη πξνζεζκίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 221 

ηνπ 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 

Ζ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ , θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Θαηά ηεο 

αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 127, 205 & 205Α ηνπ 

Λ.4412/2016 θαη ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 

θαη ηζρχνπλ. 

 

ΑΟΘΟΝ   16    :    ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ   ΓΗΑ   ΞΝΒΝΙΖ   ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ    

ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ    (Άξζξν   103 Μ.4412/2016) 

16.1 Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε πεξεζία εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 

πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») γηα λα 

ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ  ηελ  θνηλνπνίεζε  ηεο  ζρεηηθήο  

έγγξαθεο  εηδνπνίεζεο  ζε  απηφλ,  ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα  

πξσηφηππα  ή αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014, φισλ 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξ. 80, φπσο θαζνξίδνληαη  εηδηθφηεξα ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. Ρα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

16.2  Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά 

πνπ ππoβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκία ηεο 
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παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 103 αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ 

παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα 

νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα 

αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα 

ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Ρν παξφλ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην ζηάδην 

θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 5 εδάθην α΄, 

ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

 

16.3  Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ είλαη  ςεπδή  ή  αλαθξηβή  ή  ν  πξνζσξηλφο  αλάδνρνο  δελ  ππνβάιεη  ζην  

πξνθαζνξηζκέλν  ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ ή αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ κεξψλ ή ε 

πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ 

IV.A, ηφηε απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε 

γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά εθαξκφδνληαη, θαηά πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 έσο 

5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ. 4412/2016. 

16.4  Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 16.2 θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ 

ζηελ πεξεζία. γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο (ζχκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ ελ 

ιφγσ απφθαζε θαηαθχξσζεο (Ξξβι. άξζξν 105 ηνπ Λ. 4412/2016) φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη. 
16.5  Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 17:ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ (ΑΞΝΓΔΗΘΡΗΘΑ ΚΔΠΑ) (Άξζξν 80 

Μ.4412/2016) 

17.1   Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016, ν 

πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη, 

ππνβάιιεη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο» ηα 

θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

α) απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν 

έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη 

δελ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016,φπσο δειψζεθε ζρεηηθά θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο κε ππεχζπλε δήισζε. 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή ειιείςεη απηνχ, άιιν ηζνδχλακν 

έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε ή ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απφθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηφλ. Ππγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην απφζπαζκα ή άιιν ηζνδχλακν 

έγγξαθν ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν 

είλαη Ν.Δ, Δ.Δ ή Δ.Ξ.Δ, γηα ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. 

(β) πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο 

- κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή 

ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ 

θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
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(γ) πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο 

- κέινπο ή ρψξαο θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη 

εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα, πηζηνπνηεηηθφ απφ ην 

αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ην ΓΔΚΖ γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο εθθαζάξηζεο, φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε θαη φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε. Γελ πξνζθνκίδεηαη απφ ηα 

θπζηθά πξφζσπα πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε. 

(δ) πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ 

Δπηκειεηήξην (Ξαξάξηεκα ΣΗ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Λ4412/2016) 

Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα 

πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

Ρα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά ζύκθωλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ 

άξζξνπ 80 ηνπ Λ. 4412/2016 όπωο απηά πξνζηέζεθαλ  κε ην λ.4605 /2019  

 

ΑΟΘΟΝ 18:  ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ – ΠΛΑΤΖ ΠΚΒΑΠΖΠ  (Άξζξν 105 Μ. 4412/2016 – 

παξ.13 λ. 4605) 

18.1 Πηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ 

αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 127 θαη 360 θαη επφκελα. Πηηο 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, ην 

αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ 

ζηα εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ρν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000 επξψ 

πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ 

100.001 επξψ θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο 

πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο 

πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηείηαη 

πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

18.2 Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν 

φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 

πξνζθέξνληα πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε 

πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη.  

 

18.3 Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ 

απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο, ε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

 

Α. ζε ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ, παξέιζεη άπξαθηε 

ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο, ε έθδνζε 

απφθαζεο επί απηήο ή ε πάξνδνο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 127,  

Β. Θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

18.4 Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο.  

 

18.5 Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 

πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103 γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 106. 

18.6   Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο: 

α) ζηελ πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ηνπ άξζξνπ 3.2 ηεο 

παξνχζαο θαη 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art360
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127_2
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art103
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art106_1_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art106_1_b
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β) ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο πεξεζίαο. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 19:  ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΟΟΗΤΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Πχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ: 

19.1 Γελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά 

19.2 Γελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθά 

θεθάιαηα ηεο παξνχζαο, 

19.3 Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ηεο θάιπςεο ησλ ειάρηζησλ 

πξνυπνζέζεσλ   ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, εθφζνλ αηηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

19.4 Δίλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή/θαη 

αηξέζεηο, 

19.5 Απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε 

ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, 

19.6 Απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, είηε ζην ζχλνιφ ηεο, είηε ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα 

ηεο ππεξεζίαο, ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

19.7 Ξαξνπζηάδεη θαηά ηελ πιήξσο θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

19.8 Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ησλ 4 κελψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 

19.9 Ξξνζθνξά κε ρξφλν πινπνίεζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν.  

19.10 Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απφ 

ηε δηαθήξπμε. 

19.11 Ξξνζθνξά ζε κέξνο ηεο ππεξεζίαο ησλ επηκέξνπο πξνθεξπζζνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο 

δηαθήξπμεο θαη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ. 

19.12.Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

19.13 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη ππεξβνιηθά ρακειή ζχκθσλα κε ην άξζξν 88 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

19.14 Γελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή/θαη εκθαλίδεη ηηκέο ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

19.15 Όηαλ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αλψηεξεο απφ απηέο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο 

ΔΞ (εάλ ππάξρνπλ) 

19.16 Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 

Ρν ΓΛΞΞ δηθαηνχηαη ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληφο ηεο θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηεο 

θαη αδεκίσο γη' απηφ, λα απνξξίπηεη ή λα απνδέρεηαη κεξηθψο ή νιηθψο, ηηο πξνζθνξέο. Ρν 

ΓΛΞΞ  επίζεο δηθαηνχηαη λα αθπξψλεη κέξνο ή νιφθιεξν ην δηαγσληζκφ, ή λα ηνλ 

αλαβάιιεη, είηε ηέινο λα ππαλαρσξεί. Δπίζεο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ ΓΛΞΞ δηαηεξεί 

ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο θαη αδεκίσο γηα απηφ λα καηαηψζεη ή λα 

επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 20   ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ - ΞΟΝΠΦΓΔΠ (Άξζξν 127 Μ. 4412/2016 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξ. 107 ηνπ Μ.4497/2017) 

Δλζηάζεηο πνπ αζθνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε εθηηκψκελε 

αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Ξ.Α.) – Ξαξάβνιν - 

Γηθαζηηθή Ξξνζηαζία  

20.1 Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην 

άξζξν 127 ηνπ     Λ.4412/2016 έηζη φπσο ηξνπνπνηνχληαη απφ ην άξζξν 44 ηνπ 4605/2019 

(ΦΔΘ 52/01.04.2019 Ρεχρνο Α') . 

20.2 Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ 

(60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Ξ.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο 

παξάιεηςεο.  

20.3 Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ 

εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην 

ΘΖΚΓΖΠ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

20.4 Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221,εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221
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θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 376 παξάγξαθνο 11. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο κε ηειενκνηνηππία (fax), απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο, απηή δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε, παξά κφλν εάλ επαθνινπζήζεη απφ ηελ 

ηειενκνηνηππία (fax) ε ππνβνιή ηνπ επηβεβαησηηθνχ πξσηνηχπνπ ηεο ελζηάζεσο. 

 20.5 Πηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλάζεηνπζα 

αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή  εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Κε ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 

έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο 

έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ 

(1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. 

Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή 

κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ, Νηθνλνκηθψλ θαη πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην χςνο ηνπ αλσηέξσ παξαβφινπ. 

20.6 Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ 

ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Θαηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν 

ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.  

20.7 Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ 

αθχξσζε ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη 

επί ηεο έλζηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο 

έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην Ξ.Γ. 18/1989 (Α΄ 8).  

20.8 Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ 

ελδίθσλ βνεζεκάησλ ηνπ παξφληνο. Ξέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί 

θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ γεληθή δηάηαμε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή 

πξνζθπγή λνκηκφηεηαο. 

20.9 Ρν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο 

ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

Ξ.Γ. 18/1989 (Α΄ 8).  

 

ΑΟΘΟΝ 21   ΔΓΓΖΠΔΗΠ  (Άξζξν 72 Μ. 4412/2016) 

Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 3 θαη εθφζνλ δελ 

είλαη δηαηππσκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

21.1 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο: Γελ απαηηείηαη. 

21.2 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Γελ απαηηείηαη. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 22 : ΚΑΡΑΗΥΠΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ (άξζξν 106 4412/2016) 

Ζ πεξεζία. κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο: 
α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ 

απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή 

β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 

4412/2016,  

γ) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 
δ) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη 

πιένλ ηελ πεξεζία. ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, 

ε) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο  ζχκβαζεο,  

ζη) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε,  

δ)  ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ 

Λ.4412/2016, 

ε) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δπίζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο- εθαξκφδνληαη, θαηά πεξίπησζε, νη παξ. 3-5 

ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λ.4412/2016. 
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ΑΟΘΟΝ 23 : ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ  (άξζξν 219  4412/2016)` 

Ξαξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, φπσο νξίδεηαη ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

 

23.1 Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή 

παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 221. 

 

23.1.1 Ζ παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο   γηα ηελ θαιή εθηέιεζή ηνπο ζα γίλεηαη απφ επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ή απφ εηδηθή ηξηκειή Δπηηξνπή ε νπνία ζα νξίδεηαη γηα ην 

ζθνπφ απηφ απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ ΓΛΞΞ θαη ζα  ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη, γηα ην ζθνπφ απηφ, 

πξσηφθνιιν, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ. Ρν 

πξσηφθνιιν θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα πεξεζία ηνπ ΓΛΞΞ.  

23.1.2 Αληηθείκελα ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ή ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο 

είλαη ν έιεγρνο ηεο έγθαηξεο θαη ζσζηήο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο απφ 

ηνλ αλάδνρν. 

23.1.3 Ζ παξαιαβή ή απφξξηςε ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί δηθαίσκα ηεο Δπηηξνπήο 

Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ή ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο . 

23.1.4 Ζ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ή ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο , εάλ δελ 

δηαηππψζεη ειιείςεηο ή παξαιείςεηο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

ζπληάζζεη Ξξσηφθνιιν Νξηζηηθήο Ξνζνηηθήο θαη Ξνηνηηθήο  Ξαξαιαβήο. 

23.1.5 Αλ ε Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ή ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο θξίλεη φηη 

νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 

ζπληάζζεη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο φπνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ θαη γλσκνδνηεί. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 219 

ηνπ Λ.4412/2016. 

 

23.2 Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο:  

 

α) είηε  παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη 

απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ,  

 

β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ απφξξηςε ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4.  

Ρα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο. 

 

23.3 Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα 

θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

 

23.4 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 3 νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

α) Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ 

ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε 

ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

 

β) Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα 

παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220. 

 

23.5 Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη εθδνζεί 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ή πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηεο 
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παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.  

 

23.6 Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ 

ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα 

ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1. Ζ παξαπάλσ 

επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο 

θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Νπνηαδήπνηε 

ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

ΑΟΘΟΝ 24 : ΘΟΥΠΔΗΠ – ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ – ΔΘΞΡΥΠΔΗΠ (Άξζξν 203, 205 & 

218 Μ.4412/2016) 

24.1 Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα 

ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

α) Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, ην νπνίν έρεη απνδεηθηηθφ 

ραξαθηήξα  κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103 γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, 

ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106. 

β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή 

αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

206,  

γ) ζηελ πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ:  

αα) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο 

εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ββ) 

αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε 

ησλ παξαηάζεσλ.  

24.1.1 Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαηά ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ 

αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη 

πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν 

αλάδνρνο ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα 

είλαη εχινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο 

ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ 

απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. Πηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο 

ηελ εηδηθή φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε 

απηήλ. 

24.1.2 Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή 

ηελ ζχκβαζε φηαλ:  

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε 

κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) Ππληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

24.1.3 Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή 

ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο 

παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:  

α) Νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά 

πεξίπησζε.  

β) Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε 

αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην 

είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ν ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 

ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art103
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art106_1_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art206
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art206
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γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην 

ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην  ζχλνιν ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74. 

 

24.2  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη 

δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. Ξνηληθέο ξήηξεο δχλαηαη λα επηβάιινληαη θαη γηα πιεκκειή εθηέιεζε 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

24.2.1 (άξζξν 218) Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:  

 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ 

πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΞΑ επί 

ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα 

αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα 

θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο 

έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

δ) ηπρφλ άιιεο πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα πιεκκειή εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ πξνβιέπνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Ρν ζχλνιν ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ 

απηήο ηεο πεξίπησζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο αλ αηηηνινγεκέλα ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίζεη άιισο. 

24.2.2. Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ 

αλαδφρνπ.  

24.2.3 Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα 

θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

24.3 (Άξζξν 205) Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

24.3.1 Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο 

θαη‟  εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 θαη 220, θαζψο θαη θαη‟ 

εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα  ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 

ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

24.3.2 Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί 

ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 νξγάλνπ, 

εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο 

απνξξηθζείζα. 

24.3.3 Θαηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί 

εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε 

απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη 

ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα  

νξηζηηθνπνηεζεί.  

 

ΑΟΘΟΝ 25   ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ 

25.1 Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο 

βίαο. 

25.2  Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη απηφλ πνπ ηελ επηθαιείηαη. 

25.3  Υο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ: 

 Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ πξνκεζεπηή. 

 Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art203
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art206
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art207
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art208
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art213
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art218
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art219
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art220
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_11_b
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 Ξιεκκχξα. 

 Πεηζκφο. 

 Ξφιεκνο. 

 Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ). 

 Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 

25.4 Ν Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ 

ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη κε 

έγγξαθφ ηνπ θνηλνπνηνχκελν πξνο ηελ 1ε .ΞΔ. θαη λα επηθαιεζζεί ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο 

θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ 

ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Κφλν ε έγγξαθε 

αλαγλψξηζε απφ ηελ 1ε .ΞΔ. ηεο αλψηεξεο βίαο πνπ επηθαιείηαη ν Αλάδνρνο ηνλ 

απαιιάζζεη απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο ή κε θαηάιιεια εθπιήξσζεο ηεο 

πξνκήζεηαο. 

ΑΟΘΟΝ 26 :  ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

26.1 Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο  ηνπ, πνπ  απνξξένπλ απφ ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή – πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 

26.2  Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο  ηνπ πνπ  απνξξένπλ απφ ηηο  

δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 

ην εζληθφ δίθαην ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Λ.4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 

ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ 

ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

 

26.3 Ρα κέξε δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα φπσο πξνβνχλ ζηελ απφ θνηλνχ πξφσξε ιχζε ηεο 

ζχκβαζεο αδεκίσο, ή ζηελ ηξνπνπνίεζή ηεο ζηελ πεξίπησζε κεηαζηέγαζεο  ή θαηάξγεζεο 

ησλ αλαθεξνκέλσλ Θ.  

 

26.4 Ζ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ ηελ 

πιήξε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. Ξεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ζηνλ 

ηξφπν πιεξσκήο ζα πεξηγξαθνχλ ζηε ζχκβαζε κεηαμχ αλαδφρνπ θαη πεξεζίαο 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 27 : ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ-ΞΙΖΟΥΚΖ ΑΛΑΓΝΣΝ, ΦΝΟΝΗ, 

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

 

27.1. Σξεκαηνδόηεζε  (Άξζξν 53 παξ 2 εδ.δ  Μ.4412/2016) 

Ρν  έξγν  ρξεκαηνδνηείηαη  απφ  Ξηζηψζεηο  ηνπ  Ξξνυπνινγηζκνχ  ηνπ Γεληθνχ 

Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ Ξεληέιεο  Ξ.Ξ..Φ.. 2020 (απφ ηνλ ΘΑΔ  889).  

 

27.2 Φόξνη - Θξαηήζεηο 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο : 

o πέξ Γεκνζίνπ, παξαθξάηεζε πνζνζηνχ 0,02% επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ ησλ 

ζπκβάζεσλ ησλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Ξ.Α. 

θαη θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ.4412/2016. 

o Kξάηεζε χςνπο ππέξ ΔΑΑΓΖΠ 0,07% κε ην άξζξν 44 ηνπ 4605/2019 (ΦΔΘ 

52/01.04.2019 Ρεχρνο Α') έηζη φπσο αληηθαηέζηεζε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ 

λφκνπ 4412/2016, ΦΔΘ 147Α πνπ ηξνπνπνίεζε ην N.4013/2011, ΦΔΘ- 204Α άξζξν 

4 παξ.3 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε. Ζ θξάηεζε αθνξά ζπκβάζεηο χςνπο κεγαιχηεξνπ 

ή ίζνπ ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ θαη αλεμαξηήησο πεγήο 

πξνέιεπζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 

θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο.  

o Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, ππέξ ηεο 
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Αξρήο εμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ, ε νπνία επηβαξχλεηαη κε ην λφκηκν 

ηέινο ραξηνζήκνπ 3 % θαη ηεο επ‟ απηνχ εηζθνξάο ππέξ ΝΓΑ 20 %.  . 

o  πέξ ησλ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο ( 2% επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 

ζχκβαζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ΦΞΑ θαη θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ 

ππέξ ηξίησλ, (ε νπνία εηζήρζε κε ην άξζξν 3 παξ. ββ εδάθην ε ηνπ Λ. 3580/2007 

o Ξαξαθξάηεζε 8% γηα πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ Λ. 2198/94 

               Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ηελ πεξεζία. 

               Ξξνζθνξέο πνπ δεηνχλ απαιιαγή ηνπο απφ ηηο παξαπάλσ επηβαξχλζεηο, δελ 

γίλνληαη δεθηέο. 

 

27.3  Ξιεξωκή αλαδόρνπ/ Γηθαηνινγεηηθά πιεξωκήο (άξζξν 200 παξ. 5 Μ. 4412/2016 

& ππ.. Ζ5 4251/2013 ) 

1) Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4152/2013 πξνζεζκίαο εμήληα (60) 

εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίεο επαιεζεχζεσο ηεο αληηζηνηρίαο ησλ ζπκθσλεκέλσλ θαη 

παξαιακβαλνκέλσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη πξν απηήο 

παξαιεθζεί ηηκνιφγην ή άιιν ηζνδχλακν γηα ηελ πιεξσκή έγγξαθν. Αλ κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο δελ έρεη παξαιεθζεί ηηκνιφγην ή άιιν ηζνδχλακν 

έγγξαθν ηνπ πξνκεζεπηή, ε πξνζεζκία ησλ εμήληα (60) εκεξψλ άξρεηαη απφ ηεο 

παξάδνζεο ηέηνηνπ εγγξάθνπ. 

2) Ρφθνο ππεξεκεξίαο νθείιεηαη κφλν ζε πεξίπησζε ππαηηίνπ θαζπζηεξήζεσο πιεξσκήο , ην 

δε χςνο απηνχ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην επηηφθην πνπ εθαξκφδεη ε Δπξσπατθή Θεληξηθή 

Ρξάπεδα (επηηφθην αλαθνξάο) ζηελ πην πξφζθαηε θχξηα πξάμε ρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ πξψηε εκεξνινγηαθή εκέξα ηνπ νηθείνπ εμακήλνπ, 

πξνζαπμεκέλν θαηά 0,30 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

3) Ζ πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη δηαηξαπεδηθά. 

  Θαηά ηελ πιεξσκή ν αλάδνρνο απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη:  

α) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

β) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ). 

γ) Θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζεί, απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 28:  ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

28.1 Ζ Αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη 

ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν  1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξ. 107 παξ. 7 ηνπ Λ. 4497/2017 θαη σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα 

έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 

αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 

28.2. Ζ ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη ππνρξεσηηθά εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 

ή ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010. 

ΑΟΘΟΝ 29 :   ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΓΗΑΗΡΖΠΗΑ 

29.1  Νη αλάδνρνη θαη ην ΓΛΞΞ  ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

29.2  Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηα Γηθαζηήξηα Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ. 

29.3  Γελ απνθιείεηαη φκσο, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν 

κέξε, λα πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ Γηθαζηεξίσλ, 

ζε δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο 

ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξαπάλσ Ξαξάγξαθν. 
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ΑΟΘΟΝ 30 : ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

30.1. Ζ ζχκβαζε ηζρχεη πάλσ απφ θάζε άιιν θείκελν πνπ εθδίδεηαη (δηαθήξπμε, πξνζθνξά 

θιπ.) εθηφο πξνθαλψλ ζθαικάησλ θαη παξαδξνκψλ γεληθά. 

30.2 Ν αλάδνρνο ζρεηηθά κε ηελ δηαθήξπμε θαη ηελ ζχκβαζε ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα 

ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο. 

30.3 Νη εθάζηνηε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπλάπηνληαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

30.4 Σαξαθηεξηζκφο ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ πξνζθνξά σο εκπηζηεπηηθψλ. 

Πε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ' απηψλ ηελ έλδεημε 

«πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Πηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαληαη λα 

ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο 

πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ 

θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

30.5 Ρέινο γηα φζα δελ αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Λνκνζεζίαο. 

 

                          

                

       

         

Ν ΘΝΗΛΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

 

 

 

ΖΙΗΑΠ ΓΑΙΑΦΛΑΠ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄: ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 
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 1 ΞΖΟΔΠΗΑ-

ΠΛΡΖΟΖΠΖ 

ΞΔΟΖΣΝ 

ΘΑΟΓΗΝΙΝΓΗΘΝ 

VIVID S6 

             

 ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ :   ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ 

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

1 Ππκθσλία επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

φπσο αλαιπηηθά νξίδεηαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ ηεο 

δηαθήξπμεο 

ΛΑΗ   
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