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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ – ΡΑΤΘΣΙΩΝ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΑΓ. ΟΛΓΑΣ 3-5  

Ρόλθ ΑΘΘΝΑ  

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 14233 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ  

Κωδικόσ ΝUTS GR 30 

Τθλζωωνο 2132057879 

Φαξ 2132057038 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Promkgh2009@gmail.com 

Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ Β.Γάτου 

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

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το “Γενικό Νοςοκομείο Ν. Ιωνίασ Κωνςταντοποφλειο  - Ρατθςίων”, αποτελεί 
μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 και 
ανικει ςτο Δθμόςιο Τομζα (Ν.Ρ.Δ.Δ) 
       
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Υγεία  
 
Στοιχεία Επικοινωνίασ  
α) Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.                       
(Αρ Δ/ςμοφ   91359)   

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροωοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

γ)        Οι προςωορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Ωρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον τακτικό προχπολογιςμό του Νοςοκομείου.  
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α.Ε. : 1351 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια του είδουσ Απολυμαντικά,                                  
με CPV 24455000-8. 
Αναλυτικι περιγραωι του ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι 
Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 75.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 60.483,87 €,  ΦΡΑ : 14.515,92€). 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ. 
Το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα για δίμθνθ μονομερι παράταςθ  και επιπλζον δεκάμθνθ με τθ 
ςφμωωνθ γνϊμθ τθσ εταιρείασ και τθν ζγκριςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν 
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προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν  εξαντλθκεί οι ποςότθτεσ των υλικϊν που περιλαμβάνονται ςτθ 
ςφμβαςθ. Σε περίπτωςθ χριςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, το Νοςοκομείο διατθρεί το 
δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εάν ολοκλθρωκεί αντίςτοιχοσ διαγωνιςμόσ από 
Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν. 
Το Νοςοκομείο μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ και 
αξιολόγθςθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ για μεγαλφτερθ ποςότθτα κατά 15% ι για 
μικρότερθ ποςότθτα κατά 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ 
μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ, 
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι. 
Καμία ανακεϊρθςθ τιμϊν δεν προβλζπεται κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και 
των τυχόν άςκθςθσ δικαιωμάτων προαίρεςθσ. 
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμωζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςωοράσ μόνο βάςει τιμισ (σαμηλότεπη τιμή). 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι 
περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

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

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

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 
 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 

οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 5 τθσ απόωαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 

και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 

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

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  
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 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

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

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κ Απόφαςθ  41/2018 ΑΕΠΠ 
Απόφαςθ  41/2018 ΑΕΠΠ Απόφαςθ  41/2018 ΑΕΠΠ Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

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

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

 Ν 4497/19 (ΦΕΚ Αϋ171/13-11-2017) άρκρο 107 
 Ν 4496/19 (ΦΕΚ Αϋ170/8-11-2017) άρκρο 22 
 Ν 4605/19 (ΦΕΚ Βϋ52/1-4-2019) άρκρο 43 
 Ν 4608/19 (ΦΕΚ Αϋ66/25-4-2019) άρκρο 33 
 Ν 4609/19 (ΦΕΚ 67Α/3-5-2019) άρκρο 56 
 
Των Αποωάςεων (Ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν παροφςα διακιρυξθ )   
 Το αρ πρωτ 4963/5-10-2016 ζγγραωο τθσ Ε.Ρ.Υ “Ρρομικειεσ από τουσ ωορείσ τθσ παραγράωου 1 

του άρκρου 9 του ν 3580/2007-κακοριςμόσ ΚΑΑ” 

 Το αρ πρωτ 853/27-3-2018 ζγγραωο  τθσ Ε.Κ.Α.Ρ.Υ  
 Τθν από 9-8-2019 (11θ Συν Θεμ Εκτ2) απόωαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου   
- Τθν από  25-10-2019 (14θ Συν Θεμ Α12) απόωαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά με τθν ζγκριςθ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
- Τθν από  14-04-2020 (2θ Συν Θεμ Α4) απόωαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά με τθν ζγκριςθ 

των τεχνικϊν προδιαγραωϊν του διαγωνιςμοφ 
 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςωορϊν είναι θ Τρίτθ 09/06/2020 κακϋόλθ τθ 
διάρκειά τθσ. 
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , από τθν 15/05/2020 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 10:00 π.μ. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ςτθν πλατωόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 91359 
Η πεπίλητη τηρ παπούσαρ Διακήπςξηρ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράωου 4 του 
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) : www.konstantopouleio.gr   

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί ωορείσ δεςμεφονται ότι: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν,  
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςωαλιςτικισ 
και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ 
ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαωυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροωοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΩΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραωα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 
1. θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ  
2. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 
3. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+  
4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραωζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροωοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 6 θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατωόρμα του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροωοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ ωορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που 
τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο 
με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων 
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςωορϊν, οφτωσ ϊςτε 
όλοι οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων 
πλθροωοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςωορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροωορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό 
ωορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που 
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςωορϊν. 
β) Πταν τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ υωίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροωοριϊν που ηθτικθκαν ι 
των αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροωορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςωορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα : Σε περίπτωςθ αςυμωωνίασ 
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, 
επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. 
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςωυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα 
και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 
1497/1984 (Αϋ188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραωα ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ ςτθν 

                                                           
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ 
είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο 
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά 
εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, 
τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραωα ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο 
Ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάωραςθ ςτθν ελλθνικι. 
Κάκε μορωισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράωων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα 
κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, 
επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράωων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζωονται 
μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό ωορζα. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν ωορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράωου. 
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ 
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ 
του οικονομικοφ ωορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ 
αναγράωονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ 
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 
και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται 
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία  υποβολισ προςωορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραωθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό 
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα 
ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμωωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι για τθν υποβολι προςωοράσ. 
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 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ ωορείσ (προςωζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ίςθ 
με το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ χωρίσ Φ.Ρ.Α. Το 
φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των 
προςωερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των 
οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςωοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ αλλιϊσ θ προςωορά απορρίπτεται. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςωοράσ, να ηθτά από τον προςωζροντα να παρατείνει, 
πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ λοιποφσ προςωζροντεσ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςωζρων αποςφρει τθν προςωορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροωορίεσ που αναωζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 
ζωσ 2.2.5 δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν 
προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ. 
 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  
 
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ, εωόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμζνο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ 
οικονομικϊν ωορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 
2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ  καταδικαςτικι απόωαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαωκοράσ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 
195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραωο 1 του άρκρου 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο 
του οικονομικοφ ωορζα,  
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμωερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το 
ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
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ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορωζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 
Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόωαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και IKE ιδιωτικϊν κεωαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου  αωορά  
ςτουσ διαχειριςτζσ. 
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά ςτον 

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

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

αωορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

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

αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 
α) όταν ο προςωζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι 
ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμωωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςωζρων ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 
Αν ο προςωζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αωοροφν τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςωάλιςθ. 
Δεν αποκλείεται ο προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ που οωείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  
ι/και 
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ ωορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμωωνα με τθν υπουργικι απόωαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), 
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν 
ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ που αωοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ.  
2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται 
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό ωορζα ο 
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οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω ωορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ,  
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ ωορζασ 
ςυνιψε ςυμωωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμωερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
ωορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
ωορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία 
τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροωοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εωαρμογι του άρκρου 2.2.5.2 τθσ παροφςασ,  
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να του αποωζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποωάςεισ που αωοροφν 
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμωιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

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

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εωαρμογισ τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.5. Ο προςωζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν 
του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  
2.2.3.6. Ρροςωζρων οικονομικόσ ωορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται 
ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να 
αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει 
ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω 
οικονομικόσ ωορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ 
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν 
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό ωορζα το ςκεπτικό τθσ απόωαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ 
ωορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόωαςθ, ςε εκνικό 
επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν 
μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται 
ςτθν εν λόγω απόωαςθ. 
2.2.3.7. Θ απόωαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραωο εκδίδεται ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 
2.2.3.8. Οικονομικόσ ωορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόωαςθ του 
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 





 

Σελίδα 13 

 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

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

2.2.5 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.5.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από 
τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των 
παραγράωων 2.2.4, 2.2.5 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ  Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμωωνα με το 
επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα II, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, 
με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόωαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςωζροντεσ 
οικονομικοφσ ωορείσ ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορωι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ 
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).  
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράωεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
των προςωορϊν 
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα ωυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ ωορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), 
το οποίο υπογράωεται, το οποίο είναι δυνατό να ωζρει μόνο τθν υπογραωι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ ωορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του 
άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των ωυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτόν.  
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από 
το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ ι 
το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο ωυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό ωορζα για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.5.2 Απνδεηθηηθά κέζα 
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν ωορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.5, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ, κατά 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ 
του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Στθν περίπτωςθ που προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων ωορζων, οι ωορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 
τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ  
Ο οικονομικόσ ωορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν ωορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 
ςτθρίηεται, εωόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν 
λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράωων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 
Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά 
ι τισ ςυναωείσ πλθροωορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό 
ωάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράωων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ 
διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι 
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να 
ιςχφουν. 
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

 οι υπεφκυνεσ δθλώςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
για τθν υποβολι των δικαιολογθτικών. Σθμειώνεται ότι δεν απαιτείται κεώρθςθ του 
γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 οι 
προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
α) για τθν παράγραωο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραωο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
ωορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αωορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ ωορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα 
ςτθν ωσ άνω παράγραωο 2.2.3.1, 
β) για τισ παραγράωουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ , που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ 
του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναωζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, 
υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόωαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αωορά 
ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 
 Για τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν 
υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του 
οικονομικοφ ωορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 
δικαςτικι απόωαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ ωορζα, το δε 
πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόωαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., 
ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε ωορά ιςχφουν. Τα ωυςικά πρόςωπα (ατομικζσ 
επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ ωορζα, για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ ωορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατωόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 
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γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ ωορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν 
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εωικτι θ 
ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ 
ωορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραωα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ 
παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.3, τα 
ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι 
ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ. 
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναωζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράωου ι ότι τα 
ζγγραωα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.3. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ 
κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 
81 του ν. 4412/2016. 
δ) για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ 
οικονομικοφ ωορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραωο λόγοι 
αποκλειςμοφ. 
ε) για τθν παράγραωο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόωαςθ αποκλειςμοφ, ςφμωωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του 
αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του 
ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αωενόσ θ εγγραωι τουσ ςε αυτό και αωετζρου το ειδικό 
επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό 
μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ ότι 
δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραωισ ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο  
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροωικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ 
απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι 
Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτών, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ 
Β.3 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ 
Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του οικονομικοφ ωορζα), 
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ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά 
τθν υποβολι τουσ. 
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εωόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εωόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ 
τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του οικονομικοφ 
ωορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να 
ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραωα, και εωόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ ωορζα. 
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εωόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ 
τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
Από τα ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ ωορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία 
κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραωισ 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία 
του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
Β.4. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται 
από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ 
πιςτοποίθςθσ που ςυμμορωϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του 
Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ 
ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραωισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναωζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραωι των εν 
λόγω οικονομικϊν ωορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω 
κατάλογο.  
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραωι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ 
όςον αωορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 
πιςτοποιθτικό.  
Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναωζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραωισ τουσ.  
Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμωωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Β.6. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ ωορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, 
ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.5.2 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραωθ δζςμευςθ των ωορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 
 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ  τθσ Σφμβαςθσ  είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά 
μόνο βάςει  τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςωορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ, 
για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςωορζσ  
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Θ ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων υποβάλλει κοινι προςωορά, θ οποία υπογράωεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από 
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςωορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται 
θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ 
τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

 
2.4.2.1. Οι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαωερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα 
που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό ωάκελο, ςφμωωνα με τα 
αναωερόμενα ςτον ν. 4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόωαςθ αρικμ. 
56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι που 
υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο 
υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται 
ςτθν απόωαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ 
διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 
εγγραωοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραωισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α. 
 Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί ωορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράωουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςωορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ 
υπογραωισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςωορο τρόπο, εωόςον 
ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθωιακισ υπογραωισ ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ 
ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν 
προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ ψθωιακισ υπογραωισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι 
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθωιακισ υπογραωισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαωίου ωζρει υπογραωι ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςωορϊν. 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςωοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμωωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόωαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςωοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί ωορείσ υποβάλλουν με τθν προςωορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςωορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςωορά  
ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
(β) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςωορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςωορά του οικονομικοφ ωορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  
Από τον προςωζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα 
τθσ προςωοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του 
ν. 4412/16 . Εωόςον ζνασ οικονομικόσ ωορζασ χαρακτθρίηει πλθροωορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναωζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροωορίασ. 
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςωερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςωορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςωοράσ που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν αξιολόγθςι τθσ. 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί ωορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςωορά 
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια το 
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ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράωονται θλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προςωζροντα.  Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί 
θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και 
ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]   
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ ωορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)ωακζλουσ μζςω του 
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράωεται παρακάτω: 
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ ωορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορωι αρχείων τφπου .pdf και εωόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, ωζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραωισ. 
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςωοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό ωορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςωορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραωα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι ωωτοτυπία, 
εωόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία 
ωζρει υπογραωι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό ωορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορωι και ςε ςωραγιςμζνο ωάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςωοράσ τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορωι ςφμωωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραωα τα 
οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ ωορείσ και δεν ωζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα 
ζγγραωα που ωζρουν τθ Σωραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορωι 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά ωυλλάδια 
και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι ωορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραωα 
των πρωτοτφπων. 
Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςωζροντεσ και υποψιωιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορωι και ςε εφλογθ 
προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό 
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςωερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: 
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.5.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι 
προςωζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί ςτθ διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
(Ραράρτθμα II), 
β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμωωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράωουσ 2.1.5 και 
2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςωορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραωζσ που 
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεωάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ” του 
Ραραρτιματοσ  I τθσ Διακιρυξθσ, περιγράωοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 
προδιαγραωζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραωα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 
αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςωερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμωωνα 
με τα αναλυτικϊσ αναωερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.  
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2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςωορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραωόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ  
όπωσ ορίηεται κατωτζρω:  
Α. Σιμζσ 
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά τεμάχιο . 
Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςωορά, ο 
προςωζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)ωάκελλο “οικονομικι προςωορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςωορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία  ςε μορωι pdf. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  
Οι προςωερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται  
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςωορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 
κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι, με 
τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον 
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι .  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 
Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα          
12  μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ . 
Ρροςωορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 
2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. 
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμωζρον, οπότε 
οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν 
τθν προςωορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εωόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςωοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςωορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί ωορείσ. 
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςωορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςωοράσ, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόωαςι τθσ, εωόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμωζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςωορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςωορά: 
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω 
και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράωουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςωορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και 
τρόποσ υποβολισ προςωορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο ωακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ 
προςωοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο ωακζλου οικονομικισ προςωοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςωορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςωορϊν), 3.1. (Αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ 
προςωορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάωειεσ ι ςωάλματα, εωόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εωόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαωινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 
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γ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμωωνα 
με τθν παράγραωο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςωορά, 
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςωορζσ , 
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
θ)  θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραωα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ 
ςφμβαςθσ 
 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ  

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

 Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςωορά»  τθν Τρίτθ  16/06/2020 και ϊρα 10:00 π.μ. 

 Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Οικονομικι Ρροςωορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ », κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

 
Με τθν αποςωράγιςθ των ωσ άνω ωακζλων, ςφμωωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 
3.1.2 τθσ παροφςασ, κάκε προςωζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςωορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιωφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςωοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραωα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο 
τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςωοράσ τουσ, ςφμωωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςωράγιςθ των προςωορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, 
εωαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςωορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 
υπογράωεται από τα μζλθ του οργάνου. 
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο 
των τεχνικϊν προςωορϊν των προςωερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε 
πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμωωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον 
ν.4412/2016  και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ενϊ ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων 
τεχνικϊν προςωορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν και τθν 
αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςωορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 
2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςωορϊν μπορεί να 
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο ,μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 
Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά») 
επικυρώνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
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κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικών τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορών των ωσ άνω ςταδίων. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί 
προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμωωνα με τα ανωτζρω, αποςωραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  ωάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςωορϊν. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςωορϊν των 
προςωερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςωορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ 
και ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςωορϊν και τθν 
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 
Εάν οι προςωορζσ ωαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςωορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εωαρμόηονται τα 
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςωορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ 
των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςωορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 
προςωορζσ.   
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρώνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» 
και «Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, μαηί με αντίγραφο των 
αντιςτοίχων πρακτικών τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορών των ωσ άνω 
ςταδίων. 
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 
Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία 
προςωορά, εκδίδεται μια απόωαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των 
ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςωοράσ και Οικονομικισ Ρροςωοράσ. 
 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςωζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραωα νομιμοποίθςθσ 
και τα πρωτότυπα ι αντίγραωα που εκδίδονται, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 
4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.5.2. τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράωου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ 
των παραγράωων 2.2.4, 2.2.5 αυτισ. 
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςωζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορωι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από 
αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Ειδικά τα αποδεικτικά 
τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραωα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι ωωτοτυπία, εωόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να 
ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν2. Πταν 
υπογράωονται από τον ίδιο ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι.  
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Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ 
τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ. 
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υπoβλικθκαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ, αίτθμα προσ το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραωα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για 
όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ 
Το παρόν εωαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςωορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν 
το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εωαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαω. α’ του ν. 
4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαωάνειασ. 
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςωορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 
Απορρίπτεται θ προςωορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω 
διαδικαςίασ, εάν: 
i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  
ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραωα 
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 
2.2.5 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 2.2.4 - 2.2.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία 
ματαιϊνεται.  
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράωεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του ωακζλου ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόωαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ 
αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα 
εκατό και ωσ εξισ:  ποςοςτό 15%  ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50%  
ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του 
κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό 
ανάδοχο  
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραωο όλων των πρακτικϊν 
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, ςε κάκε προςωζροντα, που δεν ζχει 
αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.  
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 Θ απόωαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εωόςον θ ανακζτουςα αρχι 
δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςωζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα 
αποτελζςματα τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εωόςον 
ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραωο 3.4. τθσ 
παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από 
τισ αποωάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,  
β) κοινοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εωόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράωου 2.2.5.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ 
απόωαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ . 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, 
κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμωωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςωζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά. 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαωερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμωζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και 
ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, 
δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι 
παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ 
που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςωυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι: 
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαωερόμενο 
οικονομικό ωορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμωζροντα του ενδιαωερόμενου οικονομικοφ ωορζα.  
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 
Θ προδικαςτικι προςωυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςωυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραωο ςε μορωι θλεκτρονικοφ αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο ωζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςωεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο 
άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  
Το παράβολο  επιςτρζωεται ςτον προςωεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςωυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςωυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οωειλόμενθ ενζργεια.  
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ 
τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόωαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςωυγισ, ςφμωωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςωορά και δεν υπάρχουν ενδιαωερόμενοι υποψιωιοι.  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 
• κοινοποιοφν τθν προςωυγι ςε κάκε ενδιαωερόμενο τρίτο ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. 
α του πρϊτου εδαωίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
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• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β 
του πρϊτου εδαωίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
Θ ΑΕΡΡ αποωαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και 
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςωυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ 
παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν 
προςωυγι με απόωαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςωυγισ. 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςωυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αωοροφν τθ διενζργεια τθσ 
διαδικαςίασ 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ 
και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςωυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον 
προςωεφγοντα μζςω τθσ πλατωόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εωικτό με οποιοδιποτε 
πρόςωορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατωόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από 
τθ ςυηιτθςθ τθσ προςωυγισ. 
Οι χριςτεσ - οικονομικοί ωορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςωυγισ από 
τθν ΑΕΡΡ. 
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςωυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμωζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόωαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων  
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικα ςτικι 
προςωυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόωαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναωείσ προσ τθν 
ανωτζρω απόωαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον ζχουν εκδοκεί ι 
ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ 
αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 
ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόωαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ. Για τθν 
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

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

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςωυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναωκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςωάλματα ι 
παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορωϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά 
τθσ ι να αποωαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμωιλοχϊρθςε το ςωάλμα ι θ 
παράλειψθ.  





 

Σελίδα 25 

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  
Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμωωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον 
τα αναωερόμενα ςτθν παράγραωο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο 
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ι Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμωωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται 
ςτο Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εωαρμογι 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραωο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο 
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παπάπτημα Χ τος 

Πποσαπτήματορ Α τος ν. 4412/2016.  

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

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ 
του κυρίου αναδόχου.  
4.4.2. Κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναωζρει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εωόςον είναι γνωςτά τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε 
αλλαγι των πλθροωοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 
πλθροωορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν 
ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμωωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. 
Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, 
οωείλει δε να διαςωαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από 
τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ 
άνω διαδικαςία.  
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράωου 
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2.2.5.2 τθσ παροφςασ, εωόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται 
να ανακζςει υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα 
τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι 
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω 
λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται 
να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 
131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ 
τμθματικϊν παραδόςεων . Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των 
νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 
παρ 4 του ν 4412/2016 , κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ:  
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςωυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3.% και ςτθν 
επ’ αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20.%. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4.% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εωόςον δεν ωορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει 
ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμωωνα με 
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο  3.2. τθσ παροφςασ  
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 
α) το υλικό δεν ωορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του ωορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ. 
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
Στον οικονομικό ωορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ του 
αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
 
5.2.2.  Αν το υλικό ωορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμωωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο  5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των 
υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για ωόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα 
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διάωορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, 
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ ωόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποωάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων 
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 
6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εωαρμογι των ςυμβατικϊν 
όρων να αςκιςει προςωυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του ωορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ 
πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόωαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςωυγισ αναςτζλλει τισ 
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςωυγισ αποωαςίηει το αρμοδίωσ αποωαινόμενο όργανο, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράωου 11 του 
άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, 
άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριωκείςα. Κατά τθσ απόωαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ 
οποιαςδιποτε ωφςθσ διοικθτικισ προςωυγισ. Αν κατά τθσ απόωαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν 
αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςωυγι ι αν απορριωκεί αυτι από το αποωαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ 
απόωαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςωυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ 
απόωαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαωορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςωυγισ ι αγωγισ 
ςτο Διοικθτικό Εωετείο τθσ Ρεριωζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ 
προςωυγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 
205 ενδικοωανοφσ διαδικαςίασ, διαωορετικά θ προςωυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά τμθματικά ςτθν αποκικθ του Νοςοκομείου 
ςφμωωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ του , όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τθ λειτουργία του και  κατά 
τθν απόλυτθ κρίςθ του , εντόσ του προβλεπόμενου από τθ ςφμβαςθ χρόνου . 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να 
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ 
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 
207 του ν. 4412/2016. 
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, 
εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να 
παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναωζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμωωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμωωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). 
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και 
εωόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται  με 
μακροςοπικό ζλεγχο –χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ πρακτικι δοκιμαςία κ.λ.π  
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό 
– οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμωωνα με τθν παρ.3 
του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 
Υλικά που απορρίωκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ 
τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να 
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του 
αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμωωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα 
βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει 
εγγράωωσ εξζταςθ κατϋεωεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι 
(20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον 
τρόπο  που περιγράωεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζωεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζωεςθ εξζταςθσ. 
6.2.2.  Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί 
από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ 
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιωφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και 
εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το 
κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, 
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ςφμωωνα δε με τθν απόωαςθ αυτι θ αποκικθ του ωορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και 
εγγραωισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο 
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο 
από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραωο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και 
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζωονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ 
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
υλικϊν, με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμωωνθ με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. 
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται 
για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο 
δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εωόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
6.3.3. Θ επιςτροωι των υλικϊν που απορρίωκθκαν γίνεται ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 
και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
 
 
 
 
 
 

  O ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ   
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ 
ηεο ύκβαζεο  

 
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

 
 
 
 
 
 

 

ΜΔΡΟ Β -  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

                                                    

ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ 

 

1. Γζα όθα ηα πνμζθενόιεκα πνμσόκηα παναηαθμύιεκα πνμζημιζζημύκ ηα ηάηςεζ: 

 Πζζημπμζδηζηό πδιζηήξ ζύκεεζδξ 

 Πίκαηεξ ιζηνμαζμηηόκμο απμηεθεζιαηζηόηδηαξ ηαζ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ βζα ηάεε πνμσόκ 

 Η απμθοιακηζηή δνάζδ ηςκ πνμζθενόιεκςκ πνμσόκηςκ (δμζμθμβία, πνόκμξ δνάζδξ 

η.θ.π.)ηαζ ηα πζζημπμζδηζηά ζοιααηόηδηαξ αοηώκ ιε ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ επζθακεζώκ ηαζ 

ενβαθείςκ 

 Δκδιενςηζηό θοθθάδζμ (prospectus) ηδξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ ζε πνςηόηοπδ ιμνθή 

(ηαζ ιεηαθναζιέκμ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα εάκ πνόηεζηαζ βζα εζζαβόιεκμ πνμσόκ) 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ  

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ  ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ 
ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ  

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ   

09/06/2020, θμζρα Τρίτθ κακϋόλθ τθ διάρκειά τθσ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  16/06/2020, θμζρα  Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ  ΜΕΣΩ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΡΛΑΤΦΟΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ 
– ΡΑΤΘΣΙΩΝ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  24455000-8 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  75.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου  ΦΡΑ 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  ΕΝΑ ΕΤΟΣ  

ΔΕΙΓΜΑ  Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ ι τουλάχιςτον θ 
επίδειξθ ςε είδθ μεγάλθσ αξίασ     
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 Ακαθοηζηέξ μδδβίεξ πνήζδξ βζα ηάεε πνμσόκ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα, πζζηή ιεηάθναζδ ηςκ 

επίζδιςκ λεκόβθςζζςκ μδδβζώκ ηδξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ  

 Τμ δεθηίμ Γεδμιέκςκ Αζθαθείαξ ηςκ πνμζθενμιέκςκ πνμσόκηςκ (ηαζ αηνζαή ιεηάθναζδ 

ζηδκ εθθδκζηή ηαζ αββθζηή βθώζζα ,ακ πνόηεζηαζ βζα εζζαβόιεκμ πνμσόκ) ζύιθςκα ιε ημκ 

ζζπύμκηα ηακμκζζιό. 

2. Τα απμθοιακηζηά επζθακεζώκ ηαζ δαπέδςκ κα δζαεέημοκ άδεζα ηοηθμθμνίαξ από ημκ Δεκζηό 

Ονβακζζιό Φανιάηςκ (ΚΥΑ Υ1α/μζη.7723, ΦΔΚ 961/23-12-94).  

3. Τα οπόθμζπα πνμσόκηα κα είκαζ ηαηαπςνδιέκα ηαζ εβηεηνζιέκα από ημκ ηαηά πενίπηςζδ 

(ακάθμβα ιε ημ είδμξ)ανιόδζμ μνβακζζιό(ΔΟΦ,ΕΜΧΡ (Γεκζηό Φδιείμ ημο Κνάημοξ) 

η.θπ.),ζύιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ εθθδκζηή ηαζ εονςπασηή κμιμεεζία 

4. Τα απμννοπακηζηά-ηαεανζζηζηά κα είκαζ ζε ζοιιόνθςζδ ημοθάπζζημκ ιε ηα μνζγόιεκα 

ζημοξ Κακμκζζιμύξ 648/2004/ΔΚ ηαζ 1272/2008/ΔΚ 

5. Όθα ηα πνμζθενόιεκα ζαηνμηεπκμθμβζηά πνμσόκηα κα θένμοκ ζήιακζδ πζζηόηδηαξCEμναηή, 

εοακάβκςζηδ ηαζ ακελίηδθδ. Να ηαηαηεεμύκ ηα εκ ζζπύ ακηίβναθα ηςκ πζζημπμζδηζηώκ από 

ημκ ακηίζημζπμ θμνέα (βζα ηα πνμσόκηα ιε απμθοιακηζηή δνάζδ από ημζκμπμζδιέκμ 

μνβακζζιό βζα ηα δε απμννοπακηζηά από ηδκ παναβςβό εηαζνεία). 

6. Οζ παναζηεοαζηέξ ηαζ μζ πνμιδεεοηέξ κα είκαζ πζζημπμζδιέκμζ ιε ηα απαναίηδηα ISO 

(ΦΔΚ1329/Β/29-6-99): βζα ημοξ παναβςβμύξ ΔΝ ISO 9001:2015, 13485:2016, ISO 14001 βζα 

ημκ πνμιδεεοηή ΙSΟ 9001. 

7. Όθεξ μζ ζοζηεοαζίεξ ηςκ πνμσόκηςκ εα πνέπεζ κα δζαεέημοκ πώια ή ηαζκία αζθαθείαξ από 

ηδκ ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνεία, κα είκαζ πνςηόηοπα ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ημοξ ηαζ κα 

ιδκ έπεζ πνμδβδεεί μπμζαδήπμηε πανέιααζδ βζα αθθαβή ηδξ ζοζηεοαζίαξ ή ηδξ ζύκεεζδξ 

ηςκ πνμσόκηςκ.  

8. Οζ ζοζηεοαζίεξ κα είκαζ εύπνδζηεξ (εα πνμηζιδεμύκ πνμσόκηα ιε εύπνδζηδ ζοζηεοαζία) ηαζ 

δ ηαηάεεζδ δεζβιάηςκ ,εθόζμκ γδηδεμύκ, εα είκαζ ζηδκ πνςηόηοπδ ζοζηεοαζία 

9. Όπμο ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο πνμζθενόιεκμο πνμσόκημξ ηαζ ηδ πνήζδ ημο απαζημύκηαζ 

ζοιπθδνςιαηζηέξ ζοζηεοέξ: δμζμιεηνζηά δμπεία, θεηάκεξ ειααπηζζιμύ βζα ηδκ απμθύιακζδ 

εκδμζημπίςκ ή πεζνμονβζηώκ ενβαθείςκ, ακηθίεξ ρεηαζιμύ, εα πνέπεζ κα 

ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ πνμζθμνά ηαζ ζηδ ζύιααζδ 

10. Όηακ πνόηεζηαζ βζα πνμσόκ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ιεηά από δζάθοζδ κα δίδεηαζ δ ηζιή ημο 

ζοιποηκςιέκμο πνμσόκημξ ακά θίηνμ ηαζ δ ηζιή ημο ηεθζημύ δζαθύιαημξ πνήζδξ έπεζηα από 

ηδκ πνμηεζκόιεκδ δζάθοζδ, βζα ηδκ επίηεολδ ημο επζεοιδημύ απμηεθέζιαημξ ζημκ ηαηάθθδθμ 

ακηίζημζπμ πνόκμ ζηδ παιδθόηενδ εκενβή αναίςζδ. Σηα ζηενεά (ζηόκδ) εα ακαθένεηαζ δ 

ηζιή ακά ηζθό ηαζ ημ ηόζημξ ιεηά από ηδκ πνμηεζκόιεκδ αναίςζδ. 

11. Όπμο απαζημύκηαζ ηαζκίεξ εθέβπμο ηδξ δναζηζηόηδηαξ ημο απμθοιακηζημύ κα δζαηίεεηαζ ηαζ 

κα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ πνμζθμνά ηαζ ζηδ ζύιααζδ 
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12. Οζ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμύκ ζηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά,όπςξ παναηηδνζζηζηά 

αζθαθείαξ,αναζώζεζξ, ζύκεεζδ, πίκαηεξ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ βζα ηα πνμζθενόιεκα είδδ, εα 

πνέπεζ κα ηαοηίγμκηαζ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηςκ επίζδιςκ ζζημζεθίδςκ ηςκ παναβςβώκ μίηςκ. 

Σε ακηίεεηδ πενίπηςζδ ζζπύμοκ μζ πθδνμθμνίεξ ηςκ ζζημζεθίδςκ ηςκ παναβςβώκ μίηςκ. 

13. Τα απμθοιακηζηά επζθακεζώκ ηαζ δαπέδςκ κα θένμοκ πζζημπμζδηζηό ζοιααηόηδηαξ ιε ηα 

απμννοπακηζηά (βζα ηδκ πζεακή πνόζιεζλδ ζηα δζαδμπζηά αήιαηα ηδξ δζαδζηαζίαξ 

ηαεανζόηδηαξ) 

14. Τα απμθοιακηζηά ηαζ ηαεανζζηζηά πεζνμονβζηώκ ενβαθείςκ, εκδμζημπίςκ ηαζ 

ζαηνμηεπκμθμβζηώκ ζοζηεοώκ κα ζοκμδεύμκηαζ από πζζημπμζδηζηά ζοιααηόηδηαξ ιε ηα οθζηά 

ηαηαζηεοήξ ηςκ μνβάκςκ 

15. Μεθέηεξ αζμδζαζπαζζιόηδηαξ εα θδθεμύκ ζδζαίηενα οπόρδ 

16. Πνμσόκηα πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα πνώηδ θμνά ηαζ δεκ οπάνπεζ πνμδβμύιεκδ ειπεζνία, ημ 

Νμζμημιείμ δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα πνμζαάθθεζ ηδ ζύιααζδ εθόζμκ πνμηύρμοκ 

πνμαθήιαηα (π.π. ηαηαζηνμθή μνβάκςκ). 

17.  Τα πνμσόκηα αοηόιαηςκ πθοκηδνίςκ- απμθοιακηώκ πνέπεζ κα είκαζ ζοιααηά πνμξ ηα 

πενζβναθόιεκα αοηόιαηα πθοκηήνζα πςνίξ κα απαζηείηαζ ηαιία νύειζζδ ή πνμζεήηδ οθζημύ, 

πμο κα έπεζ μζημκμιζηό ηόζημξ ή ηόζημξ ενβαημςνώκ 

18. Τα πνμζθενόιεκα πνμσόκηα δεκ πνέπεζ κα είκαζ ημλζηά ενεεζζηζηά ή επζαθααή βζα ημοξ 

αζεεκείξ ηαζ ημ πνμζςπζηό ,εθόζμκ πνδζζιμπμζμύκηαζ ζηζξ πνμηεζκόιεκεξ από ημκ 

ηαηαζηεοαζηή δμζμθμβίεξ 

19. Η μζημκμιζηή αλζμθόβδζδ ηςκ απμθοιακηζηώκ εα βίκεζ ζηδκ ηζιή ημο ηεθζημύ δζαθύιαημξ 

πνήζδξ ζηδ δμζμθμβία πμο ηαθύπηεζ πθήνςξ ημ θάζια ιζηνμαίςκ ηαζ ημ πνόκμ δνάζδξ πμο 

γδηείηαζ ακά πνμσόκ 

20. Γζα ηα απμννοπακηζηά δ μζημκμιζηή αλζμθόβδζδ εα βίκεζ ζηδκ ηζιή ημο ηεθζημύ δζαθύιαημξ 

ζηδ δμζμθμβία πμο επανηεί πθήνςξ βζα ημ ηαεανζζηζηό απμηέθεζια ηαζ ζημ πνόκμ δνάζδξ 

πμο γδηείηαζ ακά πνμσόκ 

21. Σε πενίπηςζδ πμο ηα πνμζθενόιεκα πνμσόκηα δε ζοκμδεύμκηαζ από ηα απαζημύιεκα 

πζζημπμζδηζηά ή ακηζααίκμοκ ηαε’ μπμζμκδήπμηε ηνόπμ ζηδκ Δονςπασηή ηαζ Δθθδκζηή 

κμιμεεζία εα απμηθείμκηαζ ημο δζαβςκζζιμύ 

22. Πνμζθμνέξ ιε εθθζπή ,ακαηνζαή ή ρεοδή ζημζπεία ακαθμνζηά ιε ηδ δμζμθμβία ,ημ θάζια, ημ 

πνόκμ δνάζδξ η.θπ. εα απμννίπημκηαζ, εκώ μπμζαδήπμηε εκαθθαηηζηή πνμζθμνά εα 

απμννίπηεηαζ ςξ μη παραδεκτή. 

23. Κάεε πθεμκέηηδια πμο δεκ ακαθένεηαζ ζηζξ πνμδζαβναθέξ εα θδθεεί οπόρδ.  

24. Τα απμθοιακηζηά κα είκαζ εθεβιέκα ιε ενβαζηδνζαηέξ δμηζιέξ όπςξ αοηέξ πενζβνάθμκηαζ 

ζημ Δονςπασηό πνόηοπμ ΔΝ 14885, ιεεμδμθμβίεξ εθέβπμο Phase2 Step1 ηαζ Phase2 Step2 

βζα ηδκ γδημύιεκδ πνήζδ (βζα ενβαθεία, επζθάκεζεξ ηθπ. ζημκ ζαηνζηό πώνμ). 
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Α.ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΑ-ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ ΓΑΠΔΓΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΦΑΝΔΙΧΝ 

1.Υγρό απολυμαντικό – καθαριςτικό ειδικών χώρων 

Υγρό απολφμανςθσ και κακαριςμοφ επιωανειϊν, για χριςθ ςε χϊρουσ υψθλοφ κινδφνου 

(π.χ. χειρουργείο, Μ.Ε.Θ.) χωρίσ αλδεψδεσ, ωαινόλεσ, χλϊριο.  

1. Να πενζέπεζ ζοκδοαζιό δναζηζηώκ ζοζηαηζηώκ απμννοπακηζηώκ ηαζ απμθοιακηζηώκ 

εκώζεςκ (ηαηάεεζδ πθήνμοξ ακαθμνάξ ηςκ δναζηζηώκ ζοζηαηζηώκ ημο ) 

2. Να δζαεέηεζ άνζζηεξ ηαεανζζηζηέξ ηαζ απμθοιακηζηέξ ζδζόηδηεξ 

3. Να ιδκ είκαζ ζςδμθόνμ ηαζ κα ιδκ πενζέπεζ θςζθμνζηά άθαηα 

4. Να είκαζ ααηηδνζμηηόκμ, ζμηηόκμ (HIV, HBV, HCV),θοιαηζμηηόκμ (ιοημααηηδνίδζμ 

θοιαηίςζδξ) ηαζ ιοηδημηηόκμ ζε νοπανέξ ζοκεήηεξ ηαζ ζύιθςκα ιε ηα Δονςπασηά πνόηοπα 

βζα ηδ γδημύιεκδ πνήζδ.. 

5. Ο πνόκμξ δνάζδξ βζα ημ ζύκμθμ ημο απμθοιακηζημύ ηαζ ηαεανζζηζημύ θάζιαημξ κα ιδκ 

οπενααίκεζ ηα 30 θεπηά. 

6. Να είκαζ ακηζμλεζδςηζηό, ιδ πηδηζηό ηαζ ζοιααηό ιε ηζξ πνμξ απμθύιακζδ επζθάκεζεξ 

(πθαζηζηέξ , ιεηαθθζηέξ, plexiglass η.α.) 

7. Να ιδκ είκαζ ημλζηό ή ενεεζζηζηό βζα ημ ακαπκεοζηζηό ζύζηδια ηαζ ημοξ αθεκκμβόκμοξ ηαηά 

ηδ πνήζδ 

8. Να είκαζ ζε ποηκή ιμνθή  

9. Να είκαζ, ηαηά ημ δοκαηόκ, άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ μζιή ηαζ κα ιδ πνεζάγεηαζ λέαβαθια 

10. Να είκαζ αζθαθέξ βζα ημ πενζαάθθμκ, αζμαπμζημδμιήζζιμ ηαζ κα ιδκ επδνεάγεηαζ από ηδ 

ζηθδνόηδηα ημο κενμύ  

11. Να ακαθένεηαζ δ ηζιή ημο ζοιποηκςιέκμο θίηνμο ηαεώξ ηαζ δ ηζιή ημο έημζιμο πνμξ πνήζδ 

θίηνμο δζαθύιαημξ, ιεηά ηδκ πνμηεζκόιεκδ (από ημκ ηαηαζηεοαζηή)αναίςζδ 

12. Σοζηεοαζία ζε δμπείμ έςξ 5 θίηνςκ ιε δμζμιεηνζηή ακηθία(ακά δμπείμ) 

13. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ ζηα εθθδκζηά 

14. Να έπεζ άδεζα από ημκ Δ.Ο.Φ ηαζ ημ ΔΜΦΠ (Γ.Φ.Κ.) ηαεώξ ηαζ ζήιακζδ CE 

15. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ ηαζ ζηδκ πνςηόηοπδ ιμνθή  

 

2. Απολυμαντικό ταχείασ δράςησ για μικρζσ επιφάνειεσ  

Ζτοιμο προσ χριςθ υγρό αλκοολοφχο διάλυμα,περιεκτικότθτασ ςε αλκοόλεσ από 60% ζωσ 

και 90%, χωρίσ αλδεψδεσ, ωαινόλεσκαι χλϊριο. 
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1. Να είκαζ ζμηηόκμ (HBV, HCV, HIV), ααηηδνζδίςκ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ακεεηηζηώκ 

παεμβόκςκ ιζηνμμνβακζζιώκ (Acinetobacter, Klebs. Pneumoniae η.ά.)ηαζ ιοημααηηδνζδίμο 

ηδξ θοιαηίςζδξ, ιοηδημηηόκμ ιε ηαπεία δνάζδ εκηόξ 5 θεπηώκ. 

2. Να είκαζ ηαηάθθδθμ ηαζ βζα ιδ επειααηζηό ζαηνμηεπκμθμβζηό ελμπθζζιό 

3. Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ακμλείδςηεξ επζθάκεζεξ ηαζ κα ιδκ αθήκεζ ζηίβιαηα 

4. Να είκαζ ακηζμλεζδςηζηό, ιδ πηδηζηό ηαζ ζοιααηό ιε ηζξ πνμξ απμθύιακζδ επζθάκεζεξ 

(πθαζηζηέξ,ιεηαθθζηέξη.α.)  

5. Να ιδκ είκαζ ημλζηό ή ενεεζζηζηό βζα ημ ακαπκεοζηζηό ζύζηδια ηαζ ημοξ αθεκκμβόκμοξ ηαηά 

ηδ πνήζδ 

6. Να ιδ πνεζάγεηαζ λέαβαθια ηαζ κα ιδκ αθήκεζ ζηίβιαηα 

7. Να δζαηίεεηαζ ζε πναηηζηή ζοζηεοαζία έςξ 1 θίηνμ, ιε εκζςιαηςιέκμ ζύζηδια ρεηαζιμύ, 

πςνίξ πνμςεδηζηό αένζμ ακά ζοζηεοαζία. 

8. Να είκαζ, ηαηά ημ δοκαηόκ, άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ μζιή  

9. Να δζαεέηεζ άδεζα  από ημκ Δ.Ο.Φ, ημ ΔΜΦΠ ΓΦΚ ηαζ κα θένεζ ζήιακζδ CE 

10. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ κα 

επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

3. Αφρόσ καθαριςμοφ απολφμανςησ για ευαίςθητεσ ςτην αλκοόλη επιφάνειεσ 

(Υπεροξείδιο του Υδρογόνου) 

Αωρόσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ επιωανειϊν και ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ χωρίσ 

αλκοόλεσ, αλδεψδεσ, και χλϊριο. Σε ςυςκευαςία ζωσ 1 λίτρο με ενςωματωμζνθ ςυςκευι 

ψεκαςμοφ αωροφ.   

1. Να είκαζ δναζηζηό έκακηζ ζώκ (HBV, HCV, HIV), ααηηδνζδίςκ 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκακεεηηζηώκ παεμβόκςκιζηνμμνβακζζιώκ (Acinetobacter, Klebs. 

Pneumoniae η.ά.), ιοηήηςκ ηαζ ιοημααηηδνίμο ηδξ θοιαηίςζδξ, ηαζ ζπόνςκ ιε ηαπεία 

δνάζδ εκηόξ 15 θεπηώκ ηδξ ώναξ 

2. Να είκαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ ηαζ ζοιααηό ιε ρδθζαηέξ μεόκεξ, monitorsη.θπ. 

3. Να έπεζ ηαθή ηαεανζζηζηή δνάζδ ηαζ άνζζηδ ζοιααηόηδηα ιε ηα οθζηά. 

4. Να ιδκ είκαζ ημλζηό ή ενεεζζηζηό βζα ημ ακαπκεοζηζηό ζύζηδια ηαζ ημοξ αθεκκμβόκμοξ ηαηά 

ηδ πνήζδ 

5. Να ιδ πνεζάγεηαζ λέαβαθια ηαζ κα ιδκ αθήκεζ ζηίβιαηα 

6. Να είκαζ, ηαηά ημ δοκαηόκ, άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ μζιή 

7. Να θένεζ ζήιακζδ CE ηαζ κα δζαεέηεζ άδεζα από ημκ Δ.Ο.Φ. ηαζ ημ ΔΜΦΠ 

8. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ κα 

επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 
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 4. Απολυμαντικό για δάπεδα και επιφάνειεσ (ςε ςτζρεθ μορφι ) 

 

1. Να ζχει ωσ δραςτικι ουςία το διχλωροιςοκυανουρικό Νάτριο (NaDCC) 

2. Να είναι ςε μορωι διςκίων των 2,5 gr 

3. Να είναι ςτακερό το διάλυμα που δθμιουργείται και να απελευκερϊνει το διακζςιμο 

χλϊριο ςταδιακά 

4. Να ζχει άριςτθ διαλυτικι ικανότθτα ςτο νερό 

5. Να διακζτει δράςθ ζναντι μικροβίων (gram + και gram -), μυκιτων, ιϊν (HBV, HCV, HIV, 

ROTA), μυκοβακτθριδίων και ςπόρων. 

6. Να διατίκεται ςε πρακτικι ςυςκευαςία ζωσ 100 διςκία . 

7. Να αναωζρεται ο ςυνιςτϊμενοσ αρικμόσ διςκίων ανά λίτρο νεροφ και ο χρόνοσ επίτευξθσ 

απολυμαντικοφ αποτελζςματοσ. 

8. Να ςυνοδεφεται από πίνακα ωάςματοσ και αποτελεςματικότθτασ ζναντι μικροοργανιςμϊν 

με ςτοιχεία από μελζτεσ ανεξάρτθτων ωορζων. 

9. Να ζχει άδεια κυκλοωορίασ από ΕΟΦ και καταχϊριςθ ςτο ΕΜΧΡ. 

 

Β. ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ (ΤΦΗΛΟΤ 

ΒΑΘΜΟΤ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ) 

1. Υγπό απολύμανζηρ με αλδεΰδερ, σωπίρ θοπμαλδεΰδη 

Έημζιμ πνμξ πνήζδ οβνό (πςνίξ ηδκ πνμζεήηδ εκενβμπμζδηή) βζα ηδκ ορδθμύ ααειμύ 

απμθύιακζδ εκδμζημπίςκ ηαζ εενιμεοαίζεδηςκ ζαηνζηώκ μνβάκςκ ηαζ ενβαθείςκ. Να 

πενζέπεζ βθμοηαναθδεΰδδ 2% 

1. Να είκαζ ζμηηόκμ(DNA ηαζ RNA ζμί),ααηηδνζμηηόκμ 

(ζοιπενζθαιαακμιέκμοHelicobacterpylori) ιοηδημηηόκμ, ιοημααηηδνζμηηόκμ, εκηόξ 5-10 

θεπηώκ ημ ανβόηενμ ηαζ ζπμνμηηόκμ δνάζδ(επζζύκαρδ ιεθεηώκ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ). 

2. Να έπεζ ζπμνμηηόκμ δνάζδ εκηόξ 1 ώναξ ιε ζαθή ακαθμνά ζηδκ θμβανζειζηή ιείςζδ.  

3. Να ζοκμδεύεηαζ από αδνακμπμζδηζηή μοζία βζα ηδκ αζθαθή απόννζρδ ημο δζαθύιαημξ ζημ 

απμπεηεοηζηό ζύζηδια,ζε εκανιόκζζδ ιε ημοξ δζεεκείξ ηακμκζζιμύξ ηαζ ηδκ ζζπύμοζα 

κμιμεεζία .   

4. Να ηαηαηεεμύκ πζζημπμζδηζηά ζοιααηόηδηαξ ιε ηα εκδμζηόπζα, ηδξ εκ θόβς Υβεζμκμιζηήξ 

Μμκάδαξ, επί πμζκή απόννζρδξ. 

5. Να πανέπμκηαζ δωπεάν(ξεκάθαπη αναθοπά ζε ςπεύθςνη δήλωζη ηος ππομηθεςηή),μζ ακάθμβμζ 

ζε ανζειό ηαζ ακηζζημζπία, δείηηεξ εθέβπμο απμηεθεζιαηζηόηδηαξ,ημο πνμξ πνήζδ 

δζαθύιαημξ. Οζ δείηηεξ κα είκαζ πζζημπμζδιέκμζ από ηδκ ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνεία ημο 

απμθοιακηζημύ. Να είκαζ απθμί ηαζ εύημθμζ ζηδκ πνήζδ ηαζ ηδκ ενιδκεία ημοξ, µε δζπθό 

απμηέθεζια (εκενβό ή µδ εκενβό δζάθοια) ζοκάθεζα ηδξ εθάπζζηδξ ζοβηέκηνςζδξ 

δναζηζηόηδηαξ (MEC). Να ηαηαηεεεί ημ ηεπκζηό θοθθάδζμ ηαζ ημ CE ηςκ δεζηηώκ. 

6. Να είκαζ αζθαθέξ βζα ημ πνήζηδ ηαζ θζθζηό πνμξ ημ πενζαάθθμκ  
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7. Να είκαζ, ηαηά ημ δοκαηόκ, άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ μζιή ηαζ ιδ πηδηζηό  

8. Να θένεζ ζήιακζδ CE ηαζ κα δζαεέηεζ άδεζα από ημ ΔΜΦΠ(ΓΦΚ) 

9. Η πνμιδεεύηνζα εηαζνεία κα πανέπεζ βναπηέξ εββοήζεζξ βζα ηδκ πενίπηςζδ αθάαδξ ή 

ηαηαζηνμθήξ ηςκ εκδμζημπίςκ ελ αζηίαξ ηδξ µδ ζοιααηόηδηάξ ημοξ µε ημ απμθοιακηζηό 

10. Η πνμζθμνά κα ακαθένεηαζ ζε θίηνα , ζε ζοζηεοαζία έςξ 5 θίηνα εηάζηδ  

11. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 

12. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

 

2. Υγπό απολύμανζηρ με ςπεποξικό οξύ 

Υβνό απμθοιακηζηό έημζιμ πνμξ πνήζδ (ιεηά από εκενβμπμίδζδ) βζα ηδκ ορδθμύ ααειμύ 

απμθύιακζδ εκδμζημπίςκ ηαζ εενιμεοαίζεδηςκ ζαηνζηώκ μνβάκςκ ηαζ ενβαθείςκ, πςνίξ 

αθδεΰδεξ.  

1. Να έπεζ ςξ αάζδ ημ οπενμλζηό μλύ. 

2. Να είκαζ ααηηδνζμηηόκμ, ιοηδημηηόκμ, ζμηηόκμ (DNA ηαζ RNA ζμί), ιοημααηηδνζμηηόκμ ηαζ 

ζπμνμηηόκμ, ζύιθςκα ιε ηα Δονςπασηά πνόηοπα εκηόξ 5-10 θεπηώκ. 

3. Φςνίξ ενεεζζηζηέξ ακαεοιζάζεζξ μλζημύ μλέςξηαζ  ιε μοδέηενμ pH 

4. Να ιδκ είκαζ δζαανςηζηό – μλεζδςηζηόηαηά ηδ πνήζδ ημο. 

5. Να ηαηαηεεμύκ πζζημπμζδηζηά ζοιααηόηδηαξ ιε ηα εκδμζηόπζα,ηδξ εκ θόβς Υβεζμκμιζηήξ 

Μμκάδαξ, επί πμζκή απόννζρδξ 

6. Να πανέπμκηαζ δωπεάν (ξεκάθαπη αναθοπά ζε ςπεύθςνη δήλωζη ηος ππομηθεςηή), μζ 

ακάθμβμζ ζε ανζειό ηαζ ακηζζημζπία, δείηηεξ εθέβπμο  απμηεθεζιαηζηόηδηαξ οβνμύ ροπνήξ 

απμζηείνςζδξ Οζ δείηηεξ κα είκαζ πζζημπμζδιέκμζ από ηδκ ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνεία ημο 

απμθοιακηζημύ. Να είκαζ απθμί ηαζ εύημθμζ ζηδκ πνήζδ ηαζ ηδκ ενιδκεία ημοξ, µε δζπθό 

απμηέθεζια (εκενβό ή µδ εκενβό δζάθοια) ζοκάθεζα ηδξ εθάπζζηδξ ζοβηέκηνςζδξ 

δναζηζηόηδηαξ (MEC). Να ηαηαηεεεί ημ ηεπκζηό θοθθάδζμ ηαζ ημ CE ηςκ δεζηηώκ. 

7. Να είκαζ αζθαθέξ βζα ημ πνήζηδ ηαζ θζθζηό πνμξ ημ πενζαάθθμκ  

8. Να είκαζ, ηαηά ημ δοκαηόκ, άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ μζιή  

9. Να θένεζ ζήιακζδ CE ηαζ ηαηαπώνδζδ ζημ ΔΜΦΠ. 

10. Η πνμιδεεύηνζα εηαζνεία κα πανέπεζ βναπηέξ εββοήζεζξ βζα ηδκ πενίπηςζδ αθάαδξ ή 

ηαηαζηνμθήξ ηςκ εκδμζημπίςκ ελ αζηίαξ ηδξ µδ ζοµααηόηδηάξ ημοξ µε ημ απμθοιακηζηό 

11. Η πνμζθμνά κα ακαθένεηαζ ζε θίηνα , ζε ζοζηεοαζία έςξ 5 θίηνα εηάζηδ  

12. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 

13. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 
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Γ. ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 

(ΔΝΓΙΑΜΔΟΤ ΚΑΙ ΥΑΜΗΛΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ) 

1.Χωπίρ αλδεΰδερ 

Υβνό απμθύιακζδξ πεζνμονβζηώκ ενβαθείςκ, οδονηιαηπικών επγαλείων και ζςζηημάηων 

αναππόθηζηρ  

1. Να είκαζ ααηηδνζμηηόκμ, ιοηδημηηόκμ, ζμηηόκμ (HIV, HBV, HCV), ηαζ ιοημααηηδνζμηηόκμ 

ζύιθςκα ιε ηα Δονςπασηά πνόηοπα. 

2. Να είκαζ ζοιααηό ιε ηα,πνμξ απμθύιακζδ, ενβαθεία ηαζ εκδμζηόπζα ημο Νμζμημιείμο 

3. Να είκαζ, ηαηά ημ δοκαηόκ, άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ μζιή  

4. Να ακαθένεηαζ δ αναίςζδ βζα δνάζδ εκηόξ 15 θεπηώκ ηαεώξ ηαζ δ ζηαεενόηδηα ημο 

δζαθύιαημξ ζε διένεξ (κα επζζοκαθεμύκ μζ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ ζηαεενόηδηαξ). 

5. Να ιδκ είκαζ δζαανςηζηό,μλεζδςηζηό ηαζ πνςζηζηό (απμοζία ηαοζηζηώκ μλέςκ, αθηαθέςκ, 

ζςδζμύπςκ παναβώβςκ ηαζ θμζπώκ πνςζηζηώκ μοζζώκ) 

6. Να είκαζ αζθαθέξ βζα ημ πνήζηδ ηαζ θζθζηό πνμξ ημ πενζαάθθμκ  

7. Να δζαηίεεηαζ ζε εύπνδζηδ ζοζηεοαζία έςξ 2 θίηνα ιε δμζμιεηνδηή 

8. Να θένεζ ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηό πνμσόκ από ανιόδζμ ημζκμπμζδιέκμ μνβακζζιό 

ηαηά ηδκ 93/42/EEC ηαζ ημ θύθθμ ηαηαπώνδζδξ ζημ ΔΜΦΠ (Γ.Φ.Κ) 

9. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 

10. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

11. Να µδκ πενζέπεζ θαζκόθεξ, αθδεΰδεξ ηαζ πθώνζμ.  

12. Να είκαζ ιοηδημηηόκμ, ζμηηόκμ, ααηηδνζμηηόκμ, θοιαηζμηηόκμ ηαζ ζπμνμηηόκμ. 

13. Θα αλζμθμβδεμύκ αναζώζεζξ πμο εα έπμοκ ημ επζεοιδηό απμηέθεζια ημ ανβόηενμ ζε 15 

θεπηά, βζα ημ ζύκμθμ ημο γδημύιεκμο θάζιαημξ.   

14. Να έπεζ παναηεηαµέκδ δνάζδ ηαζ κα µδκ αδνακμπμζείηαζ από αζμθμβζηά οβνά  

15. Να είκαζ ακηζμλεζδςηζηό είκαζ παµδθμύ αθνζζµμύ 

16. Να ιδκ είκαζ ημλζηό ή ενεεζζηζηό βζα ημ ακαπκεοζηζηό ζύζηδια ηαζ ημοξ αθεκκμβόκμοξ ηαηά 

ηδ πνήζδ 

17. Να θένεζ ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηό πνμσόκ από ανιόδζμ ημζκμπμζδιέκμ μνβακζζιό 

ηαηά ηδκ 93/42/EEC ηαζ άδεζα από ημΔΜΦΠ (Γ.Φ.Κ.) 

18. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 

19. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

Γ.ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΟΡΓΑΝΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ 

1.Ενζςμαηικήρ ζύνθεζηρ για αςηόμαηα πλςνηήπια 

1. Να πενζέπεζ έκγοια βζα ηδκ απμιάηνοκζδ πνςηεσκώκ ηαζ θίπμοξ,οδαηακενάηςκ ηαζ αίιαημξ 

2. Να είκαζ παιδθμύ αθνζζιμύ ιε pHδζαθύιαημξ7-11 
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3. Να απμδεζηκύεηαζ  δ ζοιααηόηδηα  ιε ηα ενβαθεία ηαζ ηα εκδμζηόπζα ιε ηδκ ηαηάεεζδ ηςκ 

ακηίζημζπςκ ηαηαζηεοαζηζηώκ πζζημπμζδηζηώκ ηαεώξ ηαζ βζα ηα αηόθμοεα πθοκηήνζα: 

Miele, Deco 2000 ηαζ Medicplan. 

4. Να ιδκ πνμηαθεί θεμνά ζηα ενβαθεία, κα ιδκ είκαζ δζαανςηζηό ,μλεζδςηζηό ηαζ πνςζηζηό 

(απμοζία ηαοζηζηώκ μλέςκ, αθηαθέςκ, ζςδζμύπςκ παναβώβςκ ηαζ θμζπώκ πνςζηζηώκ 

μοζζώκ) 

5. Να είκαζ αζθαθέξ βζα ημ πνήζηδ ηαζ θζθζηό πνμξ ημ πενζαάθθμκ  

6. Να θένεζ ζήιακζδ CE ηαζ άδεζα από ημ ΔΜΦΠ (ΓΦΚ) 

7. Να είκαζ, ηαηά ημ δοκαηόκ, άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ μζιή ηαζ κα ιδκ πνμηαθεί ενεεζζιό ζηα 

ιάηζα ηαζ ζημοξ αθεκκμβόκμοξ 

8. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 

9. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ.  

10. Γζα θόβμοξ ζοιααηόηδηαξ κα πνμένπεηαζ από ημκ ίδζμ παναβςβό ιε ημ α/α 4. 

 

2.Ενζςμαηικό καθαπιζηικό επγαλείων και ενδοζκοπίων για σειπωνακηική σπήζη 

1. Να πενζέπεζ έκγοια (βζα ηδκ απμιάηνοκζδ πνςηεσκώκ,οδαηακενάηςκ, θίπμοξ ,αίιαημξ) 

2. Να είκαζ παιδθμύ αθνζζιμύ ιε Ph δζαθύιαημξ7-10 

3. Να απμδεζηκύεηαζ δ ζοιααηόηδηα ιε ηα ενβαθεία ηαζ ηα εκδμζηόπζα ιε ηδκ ηαηάεεζδ ηςκ 

ακηίζημζπςκ πζζημπμζδηζηώκ από ηαηαζηεοαζηέξ. 

4. Να ιδκ πνμηαθεί θεμνά ζηα ενβαθεία, κα ιδκ είκαζ δζαανςηζηό,μλεζδςηζηό ηαζ πνςζηζηό 

(απμοζία ηαοζηζηώκ μλέςκ, αθηαθέςκ, ζςδζμύπςκ παναβώβςκ ηαζ θμζπώκ πνςζηζηώκ 

μοζζώκ) 

5. Να απμιαηνύκεζ απμηεθεζιαηζηά ημ biofilm από ηα ηακάθζα ηςκ εκδμζημπίςκ ηαζ κα 

ηαηαηεεεί δ ζπεηζηή ακελάνηδηδ ιεθέηδ, (επί πμζκή απόννζρδξ) 

6. Να θένεζ ζήιακζδ CE ηαζ άδεζα από ημ ΔΜΦΠ (ΓΦΚ) 

7. Να είκαζ αζθαθέξ βζα ημ πνήζηδ ηαζ θζθζηό πνμξ ημ πενζαάθθμκ  

8. Να είκαζ, ηαηά ημ δοκαηόκ, άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ μζιή ηαζ κα ιδκ πνμηαθεί ενεεζζιό ζηα 

ιάηζα ηαζ ζημοξ αθεκκμβόκμοξ 

9. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 

10. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

3.Υγπό καθαπιζμού και απολύμανζηρ σειποςπγικών επγαλείων και ενδοζκοπίων για 

σειπωνακηική σπήζη 

1. Υβνό ηαεανζζιμύ ηαζ απμθύιακζδξ πεζνμονβζηώκ ενβαθείςκ ηαζ εκδμζημπίςκ,πςνίξ  

αθδεΰδεξ ή πθςνζμύπα πανάβςβα.   

2. Να είκαζ  ηαηάθθδθμ βζα  ηδκ ειαάπηζζδ ενβαθείςκ ηαζ εκδμζημπίςκ.   
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3. Να είκαζ, ααηηδνζμηηόκμ, ιοηδημηηόκμ,ιοημααηηδνζμηηόκμ, ζμηηόκμ, ηαζ ζπμνμηηόκμ ζε 

νοπανέξ ζοκεήηεξ ηαζ ιε πνόκμ δνάζδξ εκηόξ 15 θεπηώκ.  

4. Να είκαζ εθαθνά αθηαθζηό, ιε pH 9-11  

5. Να ακαθένεηαζ, δ πνμηεζκόιεκδ από ημκ ηαηαζηεοαζηή, αναίςζδ βζα δνάζδ εκηόξ 15 θεπηώκ 

ηαεώξ ηαζ  δ ζηαεενόηδηα ημο δζαθύιαημξ ζε διένεξ (κα επζζοκαθεμύκ μζ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ 

ζηαεενόηδηαξ). 

6. Να είκαζ ηαηά ημ δοκαηόκ, άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ μζιή  

7. Να ζοκδοάγεζ ηαεανζζιό ηαζ ορδθμύ ααειμύ απμθύιακζδ.   

11. Να θένεζ ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηό πνμσόκ από ανιόδζμ ημζκμπμζδιέκμ μνβακζζιό 

ηαηά ηδκ 93/42/EEC ηαζ ημ θύθθμ ηαηαπώνδζδξ ζημ ΔΜΦΠ (Γ.Φ.Κ.) 

12. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 

13. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

 

4.Υγπό οςδεηεποποιηηικό για πλςνηήπια επγαλείων 

1. Να είκαζ ζοιποηκςιέκμ οβνό ιε όλζκδ ζύζηαζδ ηαζ Ph από 1,5 έςξ 3,πςνίξ ηαζζεκενβά 

2. Να είκαζ ζοιποηκςιέκμ ιε  πενζεηηζηόηδηα μλέςκ άκς ημο 30% βζα ηδκ μοδεηενμπμίδζδ ηςκ 

αθηαθζηώκ οπμθεζιιάηςκ, ηαεώξ ηαζ ηδκ αθαίνεζδ ζημονζάξ, αζαεζηίμο ηαζ μονζημύ μλέμξ 

ηαζ ηςκ αθάηςκ ημο κενμύ  

3. Να δμεεί δ πνμηεζκόιεκδ δζάθοζδ µε ακηίζημζπδ ακαθμνά ζε ηεπκζηά θοθθάδζα ή αεααζώζεζξ 

ημο ηαηαζηεοαζηζημύ μίημο 

4. Να είκαζ ζοιααηό ιε ηα οπάνπμκηα πθοκηήνζα ημο Νμζμημιείμο (κα οπμαθδεεί βναπηή 

πζζημπμίδζδ ζοιααηόηδηαξ ημο ηαηαζηεοαζηζημύ μίημο)Miele, Deco 2000 

5. Η πνμζθμνά κα δμεεί ζε θίηνα  

6. Να θένεζ ζήιακζδ CE ηαζ κα έπεζ έβηνζζδ από ημ ΔΜΦΠ (Γ.Φ.Κ.) 

7. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 

8. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

9. Γζα θόβμοξ ζοιααηόηδηαξ κα πνμένπεηαζ από ημκ ίδζμ παναβςβό ιε ημ α/α 1. 

 

5.Λιπανηικό σειποςπγικών επγαλείων 

1. Να είκαζ αηιμπεναηό,οδαημδζαθοηό ηαζ πςνίξ ζζθζηόκδ 

2. Να ιδκ είκαζ θζπανό, ημθθώδεξ ηαζ εκ βέκεζ κα µδκ πενζέπεζ ζοζηαηζηά , πμο ειπμδίγμοκ ηδκ 

απμζηείνςζδ ηςκ ενβαθείςκ  

3. Να µδκ είκαζ ημλζηό ηαζ κα µδκ αθήκεζ ηαηάθμζπα, ιεηά ηδκ απμζηείνςζδ (κα ηαηαηεεεί 

απαναζηήηςξ ημλζημθμβζηή ιεθέηδ ςξ πνμξ ηδκ οπμθεζιιαηζηόηδηα ημο θζπακηζημύ ζηα 

ενβαθεία).  
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4. Να πενζέπεζ αθεζθαηζημύξ οδνμβμκάκεναηεξ ςξ ααζζηά ζαηνζηά έθαζα, ηα μπμία εα ζοκηδνμύκ 

ηα πεζνμονβζηά ενβαθεία. 

5. Να θένεζ ζήιακζδ CE 

6. Η πνμζθμνά κα δμεεί ζε θίηνα ηαζ κα δζαηίεεηαζ ζε ζοζηεοαζία ηςκ 400ml έςξ 500ml µε 

εζδζηό νύβπμξ, ηαηάθθδθμ βζα ηδκ θίπακζδ ηςκ δύζημθςκ πνμζαάζεςκ ηαζ ανενώζεςκ ηςκ 

πεζνμονβζηώκ ενβαθείςκ 

7. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 

8. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

 

6. Ανηιζκωπιακό ςγπό σειποςπγικών επγαλείων 

1. Υβνό ακηζζηςνζαηό πεζνμονβζηώκ ενβαθείςκ, οπενζοιποηκςιέκμ, ιε ακόνβακμ μλύ άκς ημο 

30% ηαζ  ηαζζεκενβά, πμο δε εα πνμηαθεί ηδ δζάανςζδ   ηςκ ενβαθείςκ 

2. Να ακαβνάθεηαζ δ πενζεηηζηόηδηα ζε ακόνβακμ μλύ  

3. Να ιδκ είκαζ ημλζηό ηαζ ενεεζζηζηό βζα ζζημύξ ηαζ ημ ακαπκεοζηζηό ζύζηδια  

4. Να έπεζ πζζημπμίδζδ CE ηαζ άδεζα από ημ ΔΜΦΠ (Γ.Φ.Κ.) 

5. Η πνμζθμνά κα δμεεί ζε θίηνα ηαζ κα δζαηίεεηαζ ζε ζοζηεοαζία έςξ 1 θίηνμ, µε ημ 

ακηίζημζπμ δμζμιεηνζηό ζύζηδια 

6. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 

7. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ. 

7. Απολυμαντικά μαντθλάκια για επιφάνειεσ και ιατρικό εξοπλιςμό 

(monitors,οξφμετρα,μθχανιματα υπεριχων, θλεκτροκαρδιογράφοι  κ.λ.π) 

1. Μαντθλάκια εμποτιςμζνα με ςυνδυαςμό δφο ι περιςςοτζρων απολυμαντικϊν ουςιϊν 
2. Να μθ περιζχουν αλκοόλεσ 
3. Να ζχει ςιμανςθ CE ωσ ιατροτεχνολογικό προϊόν. 
4. Να είναι διαςτάςεων περίπου 20 Χ 20 cm 
5. Να ζχουν ταχεία βακτθριοκτόνο, μυκθτοκτόνο, ιοκτόνο δράςθ κακϊσ και δράςθ ζναντι 

μυκοβακτθριδίων και ςπόρων 

6. Να προςωζρεται ςε ςυςκευαςία τουλάχιςτον των 100 τεμαχίων 
 

8. Απολυμαντικά μαντθλάκια εμποτιςμζνα με διάλυμα γλυκονικισ χλωρεξιδίνθσ 2% για 

τον κακαριςμό ιατρικών ςυςκευών (κεντρικών φλεβικών κακετιρων,παροχετζυςεων 

κ.λ.π) 

 

1. Απολυμαντικά μαντθλάκια ςε ατομικι ςυςκευαςία για τον κακαριςμό ιατρικϊν 

ςυςκευϊν (Κεντρικϊν ωλεβικϊν κακετιρων, παροχετεφςεων κλπ) 

2. Εμποτιςμζνα με χλωρεξιδίνθ 2% και αλκοόλθ 70%. 

3. Να ζχει ςιμανςθ CE ωσ ιατροτεχνολογικό προϊόν 
 

9. Αφρόσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ εργαλείων  

1. Σύκεεζδ  πςνίξ αθδεΰδεξ 
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2. Δκδζάιεζμ ακηζιζηνμαζαηό θάζια 

3. Κακαριςμόσ  και απολφμανςθ χειρουργικϊν εργαλείων, πριν τθν μεταωορά ςτθν Κεντρικι 
Αποςτείρωςθ 

4. Το προϊόν να διατθρεί ζνα ικανοποιθτικό επίπεδο υγραςίασ ςτα χειρουργικά εργαλεία,  για 
τθν αποωυγι ξιρανςθσ του αίματοσ και άλλων οργανικϊν ουςιϊν. 

5. Ουδζτερο pH 
6. Ζτοιμο προσ χριςθ, εργονομικόσ ψεκαςτιρασ αωροφ 
7. Μθ παραγωγι αεροηόλ, αποωυγι κινδφνου εξάτμιςθσ του προϊόντοσκατά τθν χριςθ 
8. Μθ διαβρωτικό για τα υλικά 
9. Με ςιμανςθ CE ωσ ιατροτεχνολογικό προϊόν. 

 

Δ. ΤΛΙΚΑ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΠΛΤΝΣΗΡΙΧΝ-ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΧΝ ΔΝΓΟΚΟΠΙΧΝ  

SOLUSCOPESERIE 3 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΝΓΟΚΟΠΗΔΧΝ 

1. Υγρό Απολυμαντικό Αυτόματων Ρλυντθρίων-Απολυμαντών  Ενδοςκοπιών  

SoluscopeSerie 3 του Τμιματοσ Ενδοςκοπιςεων 

1. Να είκαζ ζοιααηό ιε  ηα πθοκηήνζα   εκδμζημπίςκ ηαεώξ ηαζ ιε ηα οθζηά από ημ Τιήια  

Δκδμζημπήζεςκ,ελαζθαθίγμκηαξ πανάθθδθα ηδκ μνεή απμθύιακζδ ηςκ μνβάκςκ 

2. Να θένεζ ζήιακζδ CE 

3. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 

4. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

2. Υγρό Απορρυπαντικό Αυτόματων Ρλυντθρίων-Απολυμαντών  Ενδοςκοπιών  

SoluscopeSerie 3  του Τμιματοσ Ενδοςκοπιςεων  

1. Να είκαζ ζοιααηό ιε ηα πθοκηήνζα εκδμζημπίςκ ηαεώξ ηαζ ιε ηα οθζηά από ημ Τιήια 

Δκδμζημπήζεςκ  

2. Να είκαζ εκγοιαηζηήξ ζύκεεζδξ ιε μοδέηενμ έςξ εθαθνά αθηαθζηό pH (ηαηάεεζδ 

πζζημπμζδηζηώκ ζοιααηόηδηαξ ηαηαζηεοαζηζηώκ μίηςκ ενβαθείςκ, άηαιπηςκ εκδμζημπίςκ, 

ενβαθείςκ η.θπ.)  

3. Να θένεζ ζήιακζδ CE ηαζ ηαηαπώνδζδ ζημ Γ.Φ.Κ 

4. Να δίκεηαζ ημ ηόζημξ ιεηά ηδκ πνμηεζκόιεκδ ,από ημκ ηαηαζηεοαζηή ,δμζμθμβία.   

5. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 

6. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

3. Ενεργοποιθτισ Αυτόματων Ρλυντθρίων-Απολυμαντών  Ενδοςκοπιών SoluscopeSerie 3 

του Τμιματοσ Ενδοςκοπιςεων  

1. Να είκαζ ζοιααηό ιε  ηα πθοκηήνζα   εκδμζημπίςκ ηαεώξ ηαζ ιε ηα οθζηά από ημ Τιήια  

Δκδμζημπήζεςκ  

2. Να θένεζ ζήιακζδ CE 

3. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 
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4. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

5. Δπζζδιαίκεηαζ ,όηζ δ πνμζθμνά βζα ηα ηνία ηεθεοηαία πνμσόκηα εα ακαθένεηαζ ζε θίηνα , εκώ 

βζα θόβμοξ ζοιααηόηδηαξ εα αλζμθμβδεμύκ από ημζκμύ ηαζ εα ηαημπονςεμύκ ζηδκ ίδζα 

εηαζνεία. 

 

Σ. ΥΗΜΙΚΑ ΠΛΤΗ-ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΠΛΤΝΣΗΡΙΧΝ-

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΧΝ ΔΝΓΟΚΟΠΙΧΝ OLYMPUS ETD3 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΔΝΓΟΚΟΠΗΔΧΝ 

 

1. Υγρό Απολυμαντικό Αυτόματων Ρλυντθρίων-Απολυμαντών  Ενδοςκοπιών Olympus ETD3 του 

Τμιματοσ Ενδοςκοπιςεων  

1.Να είναι ςυμβατό με  τα πλυντιρια   ενδοςκοπίων κακϊσ και με τα υλικά από το Τμιμα  

Ενδοςκοπιςεων, εξαςωαλίηοντασ παράλλθλα τθν ορκι απολφμανςθ των οργάνων 

2.Να ωζρει ςιμανςθ CE  

3.Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 

4.Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

      5. Στθν ςφνκεςι του να περιζχει Υπεροξεικό Οξφ 1 – 5%, Υπεροξείδιο του Υδρογόνου     

(H2O2) 15–30% και Οξικό Οξφ, ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ υψθλοφ βακμοφ απολφμανςθ ςε 

χαμθλι κερμοκραςία 35°C, ςφμωωνα με τισ προδιαγραωζσ λειτουργίασ του πλυντθρίου. 

6.Να ελαζθαθίγεζ αέθηζζηδ δνάζδ ζε δμζμθμβία 12ml/lt (1,2%) ζύιθςκα ιε ηζξ 

πνμδζαβναθέξ ημο πθοκηδνίμο. 

7.Να έπεζ μοδέηενμ pH ηαζ κα είκαζ θζθζηό πνμξ ημ πνήζηδ, πνμξ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηςκ 

εκδμζημπίςκ ηαεώξ ηαζ ημο πθοκηδνίμο ελαζθαθίγμκηαξ πνμζηαζία από πζεακέξ θεμνέξ. 

8.Να είκαζ ηαηάθθδθμ ηαζ απόθοηα ζοιααηό ιε ημκ αοηόιαημ απμθοιακηή-πθοκηήνζμ 

εοηάιπηςκ εκδμζημπίςκ ημο μίημο OLYMPUS ιμκηέθμ ETD3 PAA ημ μπμίμ είκαζ 

εβηαηεζηδιέκμ ζημ Γαζηνεκηενμθμβζηό ηιήια ημο κμζμημιείμο, ώζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ 

άνηζα απμθύιακζδ ηςκ εοηάιπηςκ εκδμζημπίςκ ηαζ δ εκδεδεζβιέκδ θεζημονβία ημο 

πθοκηδνίμο. Να ηαηαηεεεί πνςηόηοπδ δήθςζδ-πζζημπμίδζδ ζοιααηόηδηαξ, ημο 

πνμζθενόιεκμο απμθοιακηζημύ οβνμύ ιε ημ πθοκηήνζμ ημο μίημο OLYMPUS ιμκηέθμ 

ETD3 PAA, από ημκ μίημ ηαηαζηεοήξ ημο πθοκηδνίμο. 

 

 

 

2. Υγρό Απορρυπαντικό Αυτόματων Ρλυντθρίων-Απολυμαντών  Ενδοςκοπιών Olympus ETD3 

του Τμιματοσ Ενδοςκοπιςεων  

1.Να είναι ςυμβατό με τα πλυντιρια ενδοςκοπίων κακϊσ και με τα υλικά από το Τμιμα 

Ενδοςκοπιςεων  
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2. Να είναι ενηυματικισ ςφνκεςθσ με ουδζτερο ζωσ ελαωρά αλκαλικό pH (κατάκεςθ 

πιςτοποιθτικϊν ςυμβατότθτασ καταςκευαςτικϊν οίκων εργαλείων, άκαμπτων 

ενδοςκοπίων, εργαλείων κ.λπ.)  

3. Να ωζρει ςιμανςθ CE και καταχϊρθςθ ςτο Γ.Χ.Κ 

4. Να δίνεται το κόςτοσ μετά τθν προτεινόμενθ ,από τον καταςκευαςτι ,δοςολογία.   

5. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 

6. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

      7.Να ζχει ιςχυρι κακαριςτικι δράςθ για αποτελεςματικό κακαριςμό των ευκάμπτων               

ενδοςκοπίων ςε χαμθλι κερμοκραςία ζωσ 40°C. 

8. Στθν ςφνκεςι του να περιζχει 5 – 15 % ανιονικά ταςιενεργά, γλυκόλεσ, ενιςχυτικό 

διαλυτότθτασ και ενιςχυτικό κακαριςμοφ ϊςτε να εξαςωαλίηεται ο πλιρθσ κακαριςμόσ 

και θ προςταςία των ενδοςκοπίων. Να παρζχει βζλτιςτθ δράςθ κακαριςμοφ ςε 

δοςολογία 6ml/lt (0,6%) ςφμωωνα με τισ προδιαγραωζσ του πλυντθρίου. 

9.Να είναι ςυμβατό για χριςθ ςε εφκαμπτα ενδοςκόπια. Να είναι ωιλικό προσ το χριςτθ, 

προσ τα υλικά καταςκευισ τόςο των ενδοςκοπίων όςο και του πλυντθρίου 

εξαςωαλίηοντασ τον άρτιο κακαριςμό τουσ και τθν προςταςία τουσ από πικανζσ ωκορζσ. 

 

 

3. Ενεργοποιθτισ  Αυτόματων Ρλυντθρίων-Απολυμαντών  Ενδοςκοπιών Olympus ETD3 του 

Τμιματοσ Ενδοςκοπιςεων  

1.Να είναι ςυμβατό με  τα πλυντιρια   ενδοςκοπίων κακϊσ και με τα υλικά από το Τμιμα  

Ενδοςκοπιςεων  

2.Να ωζρει ςιμανςθ CE  

3.Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 

4.Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

5.Να είκαζ οβνόξ εκενβμπμζδηήξ βζα πνήζδ ζε ζοκδοαζιό ιε ημ πνμζθενόιεκμ 

απμθοιακηζηό οβνό (Α), ώζηε κα ελαζθαθίγεηαζ μοδέηενμ pH ηαζ πνμζηαζία ηςκ 

εοηάιπηςκ εκδμζημπίςκ. 

6. Σηδκ ζύκεεζή ημο κα πενζέπεζ <5 % Υδνμλείδζμ ημο Ναηνίμο ηαζ Φςζθμνζηό άθαξ, ηαζ 

κα δνα ζοκδοαζηζηά ιε ημ πνμζθενόιεκμ απμθοιακηζηό οβνό (Α) ζε παιδθή 

εενιμηναζία 35°C. 
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7. Να πανέπεζ αέθηζζηδ δνάζδ ζε δμζμθμβία 12ml/lt (1,2%) ζύιθςκα ιε ηζξ 

πνμδζαβναθέξ ημο πθοκηδνίμο. 

8. Να είκαζ ζοιααηό βζα πνήζδ ζε εύηαιπηα εκδμζηόπζα. Να είκαζ θζθζηό πνμξ ημ πνήζηδ, 

πνμξ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηόζμ ηςκ εκδμζημπίςκ όζμ ηαζ ημο πθοκηδνίμο 

ελαζθαθίγμκηαξ ημκ άνηζμ ηαεανζζιό ημοξ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημοξ από πζεακέξ 

θεμνέξ. 

9. Τα πνμζθενόιεκα είδδ 1, 2 ηαζ 3 κα είκαζ ημο ζδίμο ηαηαζηεοαζηζημύ μίημο, ηαζ εα 

αλζμθμβδεμύκ από ημζκμύ, βζα θόβμοξ ζοιααηόηδηαξ ιε ημ ήδδ οπάνπμκ αοηόιαημ 

πθοκηήνζμ-απμθοιακηή εοηάιπηςκ εκδμζημπίςκ ημο μίημο OLYMPUS ιμκηέθμ ETD3 

PAA. 

 

Α/Α  ΡΕΙΓΑΦΘ  ΡΟΣΟΤΘΤΑ  ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΡΑ  

A1 Yγρό απολυμαντικό -κακαριςτικό 
ειδικϊν χϊρων 

315 ΛΙΤΑ 7,80 2457 

 

589,68 

 

3046,68 

 

A2 Απολυμαντικό ταχείασ δράςθσ 1500 ΛΙΤΑ 2,68 4020 

 

522,60 

 

4542,60 

 

A3 Αωρόσ κακαριςμοφ απολφμανςθσ 100 ΤΕΜ 9,00 900 

 

117,00 

 

1017,00 

 

A4 Απολυμαντικό για δάπεδα και 
επιωάνειεσ ςε (ςτζρεθ μορωι) 

2000 ΤΕΜ 0,07 140 

 

33,6 

 

173,6 

 

B1 Υγρό απολφμανςθσ με αλδεχδεσ 
χωρίσ ωορμαλδευδθ 

60 ΛΙΤΑ 4,40 264 

 

34,32 

 

298,32 

 

B2 Υγρό απολφμανςθσ με υπεροξικό 
οξφ  

30 ΛΙΤΑ 9,80 294 

 

38,22 

 

332,22 

 

Γ1 Απολυμαντικό εργαλείων χωρίσ 
αλδεχδεσ 

10 ΛΙΤΑ 14,50 145 

 

18,85 

 

163,85 

 

Δ1 Ενηυματικισ ςφνκεςθσ για 
αυτόματα πλυντιρια 

135 ΛΙΤΑ 6,80 918 

 

220,32 

 

1138,32 

 

Δ2 Ενηυματικό κακαριςτικό εργαλείων 
για χειρωνακτικι χριςθ 

270 ΛΙΤΑ 7,80 2106 

 

505,44 

 

2611,44 

 

Δ3 Υγρό κακαριςμοφ και απολφμανςθσ 
χειρουργικϊν εργαλείων και 
ενδοςκοπίων   

10 ΛΙΤΑ 14,00 140 

 

18,2 

 

158,2 

 

Δ4 Υγρό ουδετεροποιθτικό για 
πλυντιρια εργαλείων 

190 ΛΙΤΑ 6,50 1235 

 

296,4 

 

1531,4 

 

Δ5 Λιπαντικό  χειρουργικϊν εργαλείων 20 ΤΕΜ 6,70 134 

 

32,16 

 

166,16 
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Δ6 Αντιςκωριακό υγρό χειρουργικϊν 
εργαλείων 

10 ΛΙΤΑ 12,50 125 

 

30 

 

155 

 

Δ7 Απολυμαντικά μαντθλάκια για 
επιωάνειεσ και ιατρικό εξοπλιςμό 

40000 ΤΕΜ 0,14 5600 

 

728 

 

6328 

 

Δ8 Απολυμαντικά μαντθλάκια 
εμποτιςμζνα με διάλυμα 
γλυκονικισ  χλωρεξιδίνθσ 2% για 
τον κακαριςμό ιατρικϊν ςυςκευϊν 

30000 ΤΕΜ 0,04 1200 

 

156 

 

1356 

 

Δ9 Αωρόσ κακαριςμοφ και 
απολφμανςθσ εργαλείων 

30 ΤΕΜ 18,90 567 

 

73,71 

 

640,71 

 

Ε1 Υγρό απολυμαντικό Ρλυντθρίων   
Soluscope 3 

265 

 

ΛΙΤΑ 32,40 8586 

 

 

2060,64 

 

 

10646,64 

 

 

Ε2 Υγρό απορυπαντικό  Ρλυντθρίων  
Soluscope 3 

140 

 

 

ΛΙΤΑ 36,00 5040 

 

 

1209,6 

 

 

6249,6 

 

 

Ε3 Eνεργοποιθτισ πλυντθρίων   
Soluscope 3 

265 ΛΙΤΑ 32,40 8586 

 

2060,64 

 

10646,64 

 

ΣΤ1 Υγρό απολυμαντικό Ρλυντθρίων 
Olympus  

200 

 

ΛΙΤΑ 50,00 10000 

 

 

2400 

 

 

12400 

 

 

ΣΤ2 Υγρό απορυπαντικό  Ρλυντθρίων 
Olympus  

100 ΛΙΤΑ 32,50 3250 

 

780 

 

4030 

 

ΣΤ3 Eνεργοποιθτισ πλυντθρίων 
Olympus  

170 ΛΙΤΑ 35,00 5950 

 

1428 

 

7378 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI – ΣΔΤΓ  

Το ΤΕΥΔ κα αναρτθκεί ςτο ΕΣΘΔΘΣ ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ, ςε ιδιαίτερο αρχείο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο  

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ  

 Ο πίνακασ που ακολουκεί κα ςυμπλθρωκεί μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατωόρμασ του 

Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. 

 

 

 

 

 

Tα πξνζθεξόκελα είδε   ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο Σερληθέο      
πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο 

 

  

ΥΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ    

   1. Γζα όθα ηα πνμζθενόιεκα πνμσόκηα 
παναηαθμύιεκα πνμζημιζζημύκ ηα ηάηςεζ:
 Πζζημπμζδηζηό πδιζηήξ ζύκεεζδξ.Πίκαηεξ 
ιζηνμαζμηηόκμο απμηεθεζιαηζηόηδηαξ ηαζ αζαθζμβναθζηέξ 
ακαθμνέξ βζα ηάεε πνμσόκ. Η απμθοιακηζηή δνάζδ 
ηςκ πνμζθενόιεκςκ πνμσόκηςκ (δμζμθμβία, πνόκμξ 
δνάζδξ η.θ.π.)ηαζ ηα πζζημπμζδηζηά ζοιααηόηδηαξ 
αοηώκ ιε ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ επζθακεζώκ ηαζ 
ενβαθείςκ. Δκδιενςηζηό θοθθάδζμ (prospectus) ηδξ 
ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ ζε πνςηόηοπδ ιμνθή (ηαζ 
ιεηαθναζιέκμ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα εάκ πνόηεζηαζ βζα 
εζζαβόιεκμ πνμσόκ).Ακαθοηζηέξ μδδβίεξ πνήζδξ βζα ηάεε 
πνμσόκ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα, πζζηή ιεηάθναζδ ηςκ 
επίζδιςκ λεκόβθςζζςκ μδδβζώκ ηδξ ηαηαζηεοάζηνζαξ 
εηαζνείαξ . Σμ δεθηίμ Γεδμιέκςκ Αζθαθείαξ ηςκ 
πνμζθενμιέκςκ πνμσόκηςκ (ηαζ αηνζαή ιεηάθναζδ 
ζηδκ εθθδκζηή ηαζ αββθζηή βθώζζα ,ακ πνόηεζηαζ βζα 
εζζαβόιεκμ πνμσόκ) ζύιθςκα ιε ημκ ζζπύμκηα 
ηακμκζζιό. 

NAI   

   2. Σα απμθοιακηζηά επζθακεζώκ ηαζ δαπέδςκ κα 
δζαεέημοκ άδεζα ηοηθμθμνίαξ από ημκ Δεκζηό 
Ονβακζζιό Φανιάηςκ (ΚΤΑ Τ1α/μζη.7723, ΦΔΚ 
961/23-12-94). 

NAI   
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   3. Σα οπόθμζπα πνμσόκηα κα είκαζ ηαηαπςνδιέκα 
ηαζ εβηεηνζιέκα από ημκ ηαηά πενίπηςζδ (ακάθμβα ιε 
ημ είδμξ)ανιόδζμ μνβακζζιό(ΔΟΦ,ΔΜΥΠ (Γεκζηό Υδιείμ 
ημο Κνάημοξ) η.θπ.),ζύιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ εθθδκζηή 
ηαζ εονςπασηή κμιμεεζία 

NAI   

   4. Σα απμννοπακηζηά-ηαεανζζηζηά κα είκαζ ζε 
ζοιιόνθςζδ ημοθάπζζημκ ιε ηα μνζγόιεκα ζημοξ 
Κακμκζζιμύξ 648/2004/ΔΚ ηαζ 1272/2008/ΔΚ 

NAI   

   5. Όθα ηα πνμζθενόιεκα ζαηνμηεπκμθμβζηά 
πνμσόκηα κα θένμοκ ζήιακζδ πζζηόηδηαξCEμναηή, 
εοακάβκςζηδ ηαζ ακελίηδθδ. Να ηαηαηεεμύκ ηα εκ ζζπύ 
ακηίβναθα ηςκ πζζημπμζδηζηώκ από ημκ ακηίζημζπμ 
θμνέα (βζα ηα πνμσόκηα ιε απμθοιακηζηή δνάζδ από 
ημζκμπμζδιέκμ μνβακζζιό βζα ηα δε απμννοπακηζηά από 
ηδκ παναβςβό εηαζνεία). 

NAI   

   6. Οζ παναζηεοαζηέξ ηαζ μζ πνμιδεεοηέξ κα είκαζ 
πζζημπμζδιέκμζ ιε ηα απαναίηδηα ISO (ΦΔΚ1329/Β/29-
6-99): βζα ημοξ παναβςβμύξ ΔΝ ISO 9001:2015, 
13485:2016, ISO 14001 βζα ημκ πνμιδεεοηή ΙSΟ 9001. 

NAI   

   7. Όθεξ μζ ζοζηεοαζίεξ ηςκ πνμσόκηςκ εα πνέπεζ 
κα δζαεέημοκ πώια ή ηαζκία αζθαθείαξ από ηδκ 
ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνεία, κα είκαζ πνςηόηοπα ημο 
ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ημοξ ηαζ κα ιδκ έπεζ πνμδβδεεί 
μπμζαδήπμηε πανέιααζδ βζα αθθαβή ηδξ ζοζηεοαζίαξ ή 
ηδξ ζύκεεζδξ ηςκ πνμσόκηςκ. 

NAI   

   8. Οζ ζοζηεοαζίεξ κα είκαζ εύπνδζηεξ (εα 
πνμηζιδεμύκ πνμσόκηα ιε εύπνδζηδ ζοζηεοαζία) ηαζ δ 
ηαηάεεζδ δεζβιάηςκ ,εθόζμκ γδηδεμύκ, εα είκαζ ζηδκ 
πνςηόηοπδ ζοζηεοαζία 

NAI   

   9. Όπμο ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο πνμζθενόιεκμο 
πνμσόκημξ ηαζ ηδ πνήζδ ημο απαζημύκηαζ 
ζοιπθδνςιαηζηέξ ζοζηεοέξ: δμζμιεηνζηά δμπεία, 
θεηάκεξ ειααπηζζιμύ βζα ηδκ απμθύιακζδ εκδμζημπίςκ 
ή πεζνμονβζηώκ ενβαθείςκ, ακηθίεξ ρεηαζιμύ, εα 
πνέπεζ κα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ πνμζθμνά ηαζ ζηδ 
ζύιααζδ 

NAI   

   10. Όηακ πνόηεζηαζ βζα πνμσόκ πμο πνδζζιμπμζείηαζ 
ιεηά από δζάθοζδ κα δίδεηαζ δ ηζιή ημο ζοιποηκςιέκμο 
πνμσόκημξ ακά θίηνμ ηαζ δ ηζιή ημο ηεθζημύ δζαθύιαημξ 
πνήζδξ έπεζηα από ηδκ πνμηεζκόιεκδ δζάθοζδ, βζα ηδκ 
επίηεολδ ημο επζεοιδημύ απμηεθέζιαημξ ζημκ 
ηαηάθθδθμ ακηίζημζπμ πνόκμ ζηδ παιδθόηενδ εκενβή 
αναίςζδ. ηα ζηενεά (ζηόκδ) εα ακαθένεηαζ δ ηζιή ακά 
ηζθό ηαζ ημ ηόζημξ ιεηά από ηδκ πνμηεζκόιεκδ αναίςζδ. 

NAI   

   11. Όπμο απαζημύκηαζ ηαζκίεξ εθέβπμο ηδξ 
δναζηζηόηδηαξ ημο απμθοιακηζημύ κα δζαηίεεηαζ ηαζ κα 
ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ πνμζθμνά ηαζ ζηδ ζύιααζδ 

NAI   

   12. Οζ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμύκ ζηα ηεπκζηά 
παναηηδνζζηζηά,όπςξ παναηηδνζζηζηά 
αζθαθείαξ,αναζώζεζξ, ζύκεεζδ, πίκαηεξ 
απμηεθεζιαηζηόηδηαξ βζα ηα πνμζθενόιεκα είδδ, εα 
πνέπεζ κα ηαοηίγμκηαζ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηςκ επίζδιςκ 
ζζημζεθίδςκ ηςκ παναβςβώκ μίηςκ. ε ακηίεεηδ 
πενίπηςζδ ζζπύμοκ μζ πθδνμθμνίεξ ηςκ ζζημζεθίδςκ 

ΝΑΙ   





 

Σελίδα 49 

ΥΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ηςκ παναβςβώκ μίηςκ. 

   13. Σα απμθοιακηζηά επζθακεζώκ ηαζ δαπέδςκ κα 
θένμοκ πζζημπμζδηζηό ζοιααηόηδηαξ ιε ηα 
απμννοπακηζηά (βζα ηδκ πζεακή πνόζιεζλδ ζηα 
δζαδμπζηά αήιαηα ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαεανζόηδηαξ) 

ΝΑΙ   

   14. Σα απμθοιακηζηά ηαζ ηαεανζζηζηά πεζνμονβζηώκ 
ενβαθείςκ, εκδμζημπίςκ ηαζ ζαηνμηεπκμθμβζηώκ 
ζοζηεοώκ κα ζοκμδεύμκηαζ από πζζημπμζδηζηά 
ζοιααηόηδηαξ ιε ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηςκ μνβάκςκ 

ΝΑΙ   

   15. Μεθέηεξ αζμδζαζπαζζιόηδηαξ εα θδθεμύκ 
ζδζαίηενα οπόρδ 

ΝΑΙ   

   16. Πνμσόκηα πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα πνώηδ θμνά 
ηαζ δεκ οπάνπεζ πνμδβμύιεκδ ειπεζνία, ημ Νμζμημιείμ 
δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα πνμζαάθθεζ ηδ ζύιααζδ 
εθόζμκ πνμηύρμοκ πνμαθήιαηα (π.π. ηαηαζηνμθή 
μνβάκςκ). 

ΝΑΙ   

   17.Σα πνμσόκηα αοηόιαηςκ πθοκηδνίςκ- 
απμθοιακηώκ πνέπεζ κα είκαζ ζοιααηά πνμξ ηα 
πενζβναθόιεκα αοηόιαηα πθοκηήνζα πςνίξ κα απαζηείηαζ 
ηαιία νύειζζδ ή πνμζεήηδ οθζημύ, πμο κα έπεζ 
μζημκμιζηό ηόζημξ ή ηόζημξ ενβαημςνώκ 

ΝΑΙ   

   18. Σα πνμζθενόιεκα πνμσόκηα δεκ πνέπεζ κα είκαζ 
ημλζηά ενεεζζηζηά ή επζαθααή βζα ημοξ αζεεκείξ ηαζ ημ 
πνμζςπζηό ,εθόζμκ πνδζζιμπμζμύκηαζ ζηζξ 
πνμηεζκόιεκεξ από ημκ ηαηαζηεοαζηή δμζμθμβίεξ 

ΝΑΙ   

   19. Η μζημκμιζηή αλζμθόβδζδ ηςκ απμθοιακηζηώκ εα 
βίκεζ ζηδκ ηζιή ημο ηεθζημύ δζαθύιαημξ πνήζδξ ζηδ 
δμζμθμβία πμο ηαθύπηεζ πθήνςξ ημ θάζια ιζηνμαίςκ 
ηαζ ημ πνόκμ δνάζδξ πμο γδηείηαζ ακά πνμσόκ 

ΝΑΙ   

   20. Γζα ηα απμννοπακηζηά δ μζημκμιζηή αλζμθόβδζδ 
εα βίκεζ ζηδκ ηζιή ημο ηεθζημύ δζαθύιαημξ ζηδ δμζμθμβία 
πμο επανηεί πθήνςξ βζα ημ ηαεανζζηζηό απμηέθεζια ηαζ 
ζημ πνόκμ δνάζδξ πμο γδηείηαζ ακά πνμσόκ 

ΝΑΙ   

   21. ε πενίπηςζδ πμο ηα πνμζθενόιεκα πνμσόκηα 
δε ζοκμδεύμκηαζ από ηα απαζημύιεκα πζζημπμζδηζηά ή 
ακηζααίκμοκ ηαε’ μπμζμκδήπμηε ηνόπμ ζηδκ Δονςπασηή 
ηαζ Δθθδκζηή κμιμεεζία εα απμηθείμκηαζ ημο 
δζαβςκζζιμύ 

ΝΑΙ   

   22. Πνμζθμνέξ ιε εθθζπή ,ακαηνζαή ή ρεοδή 
ζημζπεία ακαθμνζηά ιε ηδ δμζμθμβία ,ημ θάζια, ημ 
πνόκμ δνάζδξ η.θπ. εα απμννίπημκηαζ, εκώ 
μπμζαδήπμηε εκαθθαηηζηή πνμζθμνά εα απμννίπηεηαζ 
ςξ ιδ παναδεηηή. 

ΝΑΙ   

   23. Κάεε πθεμκέηηδια πμο δεκ ακαθένεηαζ ζηζξ 
πνμδζαβναθέξ εα θδθεεί οπόρδ. 

ΝΑΙ   

   24. Σα απμθοιακηζηά κα είκαζ εθεβιέκα ιε 
ενβαζηδνζαηέξ δμηζιέξ όπςξ αοηέξ πενζβνάθμκηαζ ζημ 
Δονςπασηό πνόηοπμ ΔΝ 14885, ιεεμδμθμβίεξ εθέβπμο 
Phase2 Step1 ηαζ Phase2 Step2 βζα ηδκ γδημύιεκδ 
πνήζδ (βζα ενβαθεία, επζθάκεζεξ ηθπ. ζημκ ζαηνζηό 

ΝΑΙ   
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πώνμ). 

Α.ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΑ-ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ ΓΑΠΔΓΧΝ ΚΑΙ 
ΔΠΙΦΑΝΔΙΧΝ 

   

   1.Τβνό απμθοιακηζηό  ηαεανζζηζηό εζδζηώκ πώνςκ 
Τβνό απμθύιακζδξ ηαζ ηαεανζζιμύ επζθακεζώκ, βζα 
πνήζδ ζε πώνμοξ ορδθμύ ηζκδύκμο (π.π. πεζνμονβείμ, 
Μ.Δ.Θ.) πςνίξ αθδεΰδεξ, θαζκόθεξ, πθώνζμ.  
1. Να πενζέπεζ ζοκδοαζιό δναζηζηώκ ζοζηαηζηώκ 
απμννοπακηζηώκ ηαζ απμθοιακηζηώκ εκώζεςκ 
(ηαηάεεζδ πθήνμοξ ακαθμνάξ ηςκ δναζηζηώκ 
ζοζηαηζηώκ ημο ) 
2. Να δζαεέηεζ άνζζηεξ ηαεανζζηζηέξ ηαζ 
απμθοιακηζηέξ ζδζόηδηεξ 
3. Να ιδκ είκαζ ζςδμθόνμ ηαζ κα ιδκ πενζέπεζ 
θςζθμνζηά άθαηα 
4. Να είκαζ ααηηδνζμηηόκμ, ζμηηόκμ (HIV, HBV, 
HCV),θοιαηζμηηόκμ (ιοημααηηδνίδζμ θοιαηίςζδξ) ηαζ 
ιοηδημηηόκμ ζε νοπανέξ ζοκεήηεξ ηαζ ζύιθςκα ιε ηα 
Δονςπασηά πνόηοπα βζα ηδ γδημύιεκδ πνήζδ.. 
5. Ο πνόκμξ δνάζδξ βζα ημ ζύκμθμ ημο 
απμθοιακηζημύ ηαζ ηαεανζζηζημύ θάζιαημξ κα ιδκ 
οπενααίκεζ ηα 30 θεπηά. 
6. Να είκαζ ακηζμλεζδςηζηό, ιδ πηδηζηό ηαζ ζοιααηό 
ιε ηζξ πνμξ απμθύιακζδ επζθάκεζεξ (πθαζηζηέξ , 
ιεηαθθζηέξ, plexiglass η.α.) 
7. Να ιδκ είκαζ ημλζηό ή ενεεζζηζηό βζα ημ 
ακαπκεοζηζηό ζύζηδια ηαζ ημοξ αθεκκμβόκμοξ ηαηά ηδ 
πνήζδ 
8. Να είκαζ ζε ποηκή ιμνθή  
9. Να είκαζ, ηαηά ημ δοκαηόκ, άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ 
μζιή ηαζ κα ιδ πνεζάγεηαζ λέαβαθια 
10. Να είκαζ αζθαθέξ βζα ημ πενζαάθθμκ, 
αζμαπμζημδμιήζζιμ ηαζ κα ιδκ επδνεάγεηαζ από ηδ 
ζηθδνόηδηα ημο κενμύ  
11. Να ακαθένεηαζ δ ηζιή ημο ζοιποηκςιέκμο θίηνμο 
ηαεώξ ηαζ δ ηζιή ημο έημζιμο πνμξ πνήζδ θίηνμο 
δζαθύιαημξ, ιεηά ηδκ πνμηεζκόιεκδ (από ημκ 
ηαηαζηεοαζηή)αναίςζδ 
12. οζηεοαζία ζε δμπείμ έςξ 5 θίηνςκ ιε 
δμζμιεηνζηή ακηθία(ακά δμπείμ) 
13. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ 
πνήζδξ ζηα εθθδκζηά 
14. Να έπεζ άδεζα από ημκ Δ.Ο.Φ ηαζ ημ ΔΜΥΠ 
(Γ.Υ.Κ.) ηαεώξ ηαζ ζήιακζδ CE 
15. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ ηαζ ζηδκ 
πνςηόηοπδ ιμνθή 

ΝΑΙ   

   2. Απμθοιακηζηό ηαπείαξ δνάζδξ βζα ιζηνέξ επζθάκεζεξ  
Έημζιμ πνμξ πνήζδ οβνό αθημμθμύπμ 
δζάθοια,πενζεηηζηόηδηαξ ζε αθημόθεξ από 60% έςξ ηαζ 
90%, πςνίξ αθδεΰδεξ, θαζκόθεξηαζ πθώνζμ. 
1. Να είκαζ ζμηηόκμ (HBV, HCV, HIV), ααηηδνζδίςκ 
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ακεεηηζηώκ παεμβόκςκ 
ιζηνμμνβακζζιώκ (Acinetobacter, Klebs. Pneumoniae 
η.ά.)ηαζ ιοημααηηδνζδίμο ηδξ θοιαηίςζδξ, ιοηδημηηόκμ 
ιε ηαπεία δνάζδ εκηόξ 5 θεπηώκ. 
2. Να είκαζ ηαηάθθδθμ ηαζ βζα ιδ επειααηζηό 
ζαηνμηεπκμθμβζηό ελμπθζζιό 
3. Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ακμλείδςηεξ επζθάκεζεξ 
ηαζ κα ιδκ αθήκεζ ζηίβιαηα 
4. Να είκαζ ακηζμλεζδςηζηό, ιδ πηδηζηό ηαζ ζοιααηό 
ιε ηζξ πνμξ απμθύιακζδ επζθάκεζεξ 

ΝΑΙ   
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(πθαζηζηέξ,ιεηαθθζηέξη.α.)  
5. Να ιδκ είκαζ ημλζηό ή ενεεζζηζηό βζα ημ 
ακαπκεοζηζηό ζύζηδια ηαζ ημοξ αθεκκμβόκμοξ ηαηά ηδ 
πνήζδ 
6. Να ιδ πνεζάγεηαζ λέαβαθια ηαζ κα ιδκ αθήκεζ 
ζηίβιαηα 
7. Να δζαηίεεηαζ ζε πναηηζηή ζοζηεοαζία έςξ 1 
θίηνμ, ιε εκζςιαηςιέκμ ζύζηδια ρεηαζιμύ, πςνίξ 
πνμςεδηζηό αένζμ ακά ζοζηεοαζία. 
8. Να είκαζ, ηαηά ημ δοκαηόκ, άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ 
μζιή  
9. Να δζαεέηεζ άδεζα  από ημκ Δ.Ο.Φ, ημ ΔΜΥΠ ΓΥΚ 
ηαζ κα θένεζ ζήιακζδ CE 
10. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ 
πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ κα επζζοκαθεμύκ μζ 
άκς ηεηιδνζώζεζξ 

   3. Αθνόξ ηαεανζζιμύ απμθύιακζδξ βζα εοαίζεδηεξ 
ζηδκ αθημόθδ επζθάκεζεξ (Τπενμλείδζμ ημο Τδνμβόκμο) 
Αθνόξ ηαεανζζιμύ ηαζ απμθύιακζδξ επζθακεζώκ ηαζ 
ζαηνμηεπκμθμβζημύ ελμπθζζιμύ πςνίξ αθημόθεξ, 
αθδεΰδεξ, ηαζ πθώνζμ. ε ζοζηεοαζία έςξ 1 θίηνμ ιε 
εκζςιαηςιέκδ ζοζηεοή ρεηαζιμύ αθνμύ.   
1. Να είκαζ δναζηζηό έκακηζ ζώκ (HBV, HCV, HIV), 
ααηηδνζδίςκ ζοιπενζθαιαακμιέκςκακεεηηζηώκ 
παεμβόκςκιζηνμμνβακζζιώκ (Acinetobacter, Klebs. 
Pneumoniae η.ά.), ιοηήηςκ ηαζ ιοημααηηδνίμο ηδξ 
θοιαηίςζδξ,ηαζ ζπόνςκιε ηαπεία δνάζδ εκηόξ 15 
θεπηώκ ηδξ ώναξ 
2. Να είκαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ ηαζ ζοιααηό ιε 
ρδθζαηέξ μεόκεξ, monitorsη.θπ. 
3. Να έπεζ ηαθή ηαεανζζηζηή δνάζδ ηαζ άνζζηδ 
ζοιααηόηδηα ιε ηα οθζηά. 
4. Να ιδκ είκαζ ημλζηό ή ενεεζζηζηό βζα ημ 
ακαπκεοζηζηό ζύζηδια ηαζ ημοξ αθεκκμβόκμοξ ηαηά ηδ 
πνήζδ 
5. Να ιδ πνεζάγεηαζ λέαβαθια ηαζ κα ιδκ αθήκεζ 
ζηίβιαηα 
6. Να είκαζ, ηαηά ημ δοκαηόκ, άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ 
μζιή 
7. Να θένεζ ζήιακζδ CE ηαζ κα δζαεέηεζ άδεζα από 
ημκ Δ.Ο.Φ. ηαζ ημ ΔΜΥΠ 
8. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ 
πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ κα επζζοκαθεμύκ μζ 
άκς ηεηιδνζώζεζξ 

ΝΑΙ   

    4. Απμθοιακηζηό βζα δάπεδα ηαζ επζθάκεζεξ (ζε 
ζηένεδ ιμνθή ) 
 
1. Να έπεζ ςξ δναζηζηή μοζία ημ 
δζπθςνμζζμηοακμονζηό Νάηνζμ (NaDCC) 
 
2. Να είκαζ ζε ιμνθή δζζηίςκ ηςκ 2,5 gr 
 
3. Να είκαζ ζηαεενό ημ δζάθοια πμο δδιζμονβείηαζ 
ηαζ κα απεθεοεενώκεζ ημ δζαεέζζιμ πθώνζμ ζηαδζαηά 
 
4. Να έπεζ άνζζηδ δζαθοηζηή ζηακόηδηα ζημ κενό 
 
5. Να δζαεέηεζ δνάζδ έκακηζ ιζηνμαίςκ (gram + ηαζ 
gram -), ιοηήηςκ, ζώκ (HBV, HCV, HIV, ROTA), 
ιοημααηηδνζδίςκ ηαζ ζπόνςκ. 
 

ΝΑΙ   
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6. Να δζαηίεεηαζ ζε πναηηζηή ζοζηεοαζία έςξ 100 
δζζηία . 
 
7. Να ακαθένεηαζ μ ζοκζζηώιεκμξ ανζειόξ δζζηίςκ 
ακά θίηνμ κενμύ ηαζ μ πνόκμξ επίηεολδξ απμθοιακηζημύ 
απμηεθέζιαημξ. 
 
8. Να ζοκμδεύεηαζ από πίκαηα θάζιαημξ ηαζ 
απμηεθεζιαηζηόηδηαξ έκακηζ ιζηνμμνβακζζιώκ ιε 
ζημζπεία από ιεθέηεξ ακελάνηδηςκ θμνέςκ. 
 
9. Να έπεζ άδεζα ηοηθμθμνίαξ από ΔΟΦ ηαζ 
ηαηαπώνζζδ ζημ ΔΜΥΠ. 

Β. ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΚΑΙ 
ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ (ΤΦΗΛΟΤ ΒΑΘΜΟΤ 
ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ) 

   

   1. Τβνό απμθύιακζδξ ιε αθδεΰδεξ, πςνίξ 
θμνιαθδεΰδδ 
Έημζιμ πνμξ πνήζδ οβνό (πςνίξ ηδκ πνμζεήηδ 
εκενβμπμζδηή) βζα ηδκ ορδθμύ ααειμύ απμθύιακζδ 
εκδμζημπίςκ ηαζ εενιμεοαίζεδηςκ ζαηνζηώκ μνβάκςκ 
ηαζ ενβαθείςκ. Να πενζέπεζ βθμοηαναθδεΰδδ 2% 
1. Να είκαζ ζμηηόκμ(DNA ηαζ RNA ζμί),ααηηδνζμηηόκμ 
(ζοιπενζθαιαακμιέκμοHelicobacterpylori) ιοηδημηηόκμ, 
ιοημααηηδνζμηηόκμ, εκηόξ 5-10 θεπηώκ ημ ανβόηενμ ηαζ 
ζπμνμηηόκμ δνάζδ(επζζύκαρδ ιεθεηώκ 
απμηεθεζιαηζηόηδηαξ). 
2. Να έπεζ ζπμνμηηόκμ δνάζδ εκηόξ 1 ώναξ ιε 
ζαθή ακαθμνά ζηδκ θμβανζειζηή ιείςζδ.  
3. Να ζοκμδεύεηαζ από αδνακμπμζδηζηή μοζία βζα 
ηδκ αζθαθή απόννζρδ ημο δζαθύιαημξ ζημ απμπεηεοηζηό 
ζύζηδια,ζε εκανιόκζζδ ιε ημοξ δζεεκείξ ηακμκζζιμύξ 
ηαζ ηδκ ζζπύμοζα κμιμεεζία .   
4. Να ηαηαηεεμύκ πζζημπμζδηζηά ζοιααηόηδηαξ ιε 
ηα εκδμζηόπζα, ηδξ εκ θόβς Τβεζμκμιζηήξ Μμκάδαξ, επί 
πμζκή απόννζρδξ. 
5. Να πανέπμκηαζ δςνεάκ(λεηάεανδ ακαθμνά ζε 
οπεύεοκδ δήθςζδ ημο πνμιδεεοηή),μζ ακάθμβμζ ζε 
ανζειό ηαζ ακηζζημζπία, δείηηεξ εθέβπμο 
απμηεθεζιαηζηόηδηαξ,ημο πνμξ πνήζδ δζαθύιαημξ. Οζ 
δείηηεξ κα είκαζ πζζημπμζδιέκμζ από ηδκ ηαηαζηεοάζηνζα 
εηαζνεία ημο απμθοιακηζημύ. Να είκαζ απθμί ηαζ εύημθμζ 
ζηδκ πνήζδ ηαζ ηδκ ενιδκεία ημοξ, ιε δζπθό απμηέθεζια 
(εκενβό ή ιδ εκενβό δζάθοια) ζοκάθεζα ηδξ εθάπζζηδξ 
ζοβηέκηνςζδξ δναζηζηόηδηαξ (MEC). Να ηαηαηεεεί ημ 
ηεπκζηό θοθθάδζμ ηαζ ημ CE ηςκ δεζηηώκ. 
6. Να είκαζ αζθαθέξ βζα ημ πνήζηδ ηαζ θζθζηό πνμξ 
ημ πενζαάθθμκ  
7. Να είκαζ, ηαηά ημ δοκαηόκ, άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ 
μζιή ηαζ ιδ πηδηζηό  
8. Να θένεζ ζήιακζδ CE ηαζ κα δζαεέηεζ άδεζα από 
ημ ΔΜΥΠ(ΓΥΚ) 
9. Η πνμιδεεύηνζα εηαζνεία κα πανέπεζ βναπηέξ 
εββοήζεζξ βζα ηδκ πενίπηςζδ αθάαδξ ή ηαηαζηνμθήξ 
ηςκ εκδμζημπίςκ ελ αζηίαξ ηδξ ιδ ζοιααηόηδηάξ ημοξ ιε 
ημ απμθοιακηζηό 
10. Η πνμζθμνά κα ακαθένεηαζ ζε θίηνα , ζε 
ζοζηεοαζία έςξ 5 θίηνα εηάζηδ  
11. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ 
πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 
12. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

ΝΑΙ   
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   2. Τβνό απμθύιακζδξ ιε οπενμλζηό μλύ 
Τβνό απμθοιακηζηό έημζιμ πνμξ πνήζδ (ιεηά από 
εκενβμπμίδζδ) βζα ηδκ ορδθμύ ααειμύ απμθύιακζδ 
εκδμζημπίςκ ηαζ εενιμεοαίζεδηςκ ζαηνζηώκ μνβάκςκ 
ηαζ ενβαθείςκ, πςνίξ αθδεΰδεξ.  
1. Να έπεζ ςξ αάζδ ημ οπενμλζηό μλύ. 
2. Να είκαζ ααηηδνζμηηόκμ, ιοηδημηηόκμ, ζμηηόκμ 
(DNA ηαζ RNA ζμί), ιοημααηηδνζμηηόκμ ηαζ ζπμνμηηόκμ, 
ζύιθςκα ιε ηα Δονςπασηά πνόηοπα εκηόξ 5-10 
θεπηώκ. 
3. Υςνίξ ενεεζζηζηέξ ακαεοιζάζεζξ μλζημύ μλέςξηαζ  
ιε μοδέηενμ pH 
4. Να ιδκ είκαζ δζαανςηζηό  μλεζδςηζηόηαηά ηδ 
πνήζδ ημο. 
5. Να ηαηαηεεμύκ πζζημπμζδηζηά ζοιααηόηδηαξ ιε 
ηα εκδμζηόπζα,ηδξ εκ θόβς Τβεζμκμιζηήξ Μμκάδαξ, επί 
πμζκή απόννζρδξ 
6. Να πανέπμκηαζ δςνεάκ (λεηάεανδ ακαθμνά ζε 
οπεύεοκδ δήθςζδ ημο πνμιδεεοηή), μζ ακάθμβμζ ζε 
ανζειό ηαζ ακηζζημζπία, δείηηεξ εθέβπμο  
απμηεθεζιαηζηόηδηαξ οβνμύ ροπνήξ απμζηείνςζδξ Οζ 
δείηηεξ κα είκαζ πζζημπμζδιέκμζ από ηδκ ηαηαζηεοάζηνζα 
εηαζνεία ημο απμθοιακηζημύ. Να είκαζ απθμί ηαζ εύημθμζ 
ζηδκ πνήζδ ηαζ ηδκ ενιδκεία ημοξ, ιε δζπθό απμηέθεζια 
(εκενβό ή ιδ εκενβό δζάθοια) ζοκάθεζα ηδξ εθάπζζηδξ 
ζοβηέκηνςζδξ δναζηζηόηδηαξ (MEC). Να ηαηαηεεεί ημ 
ηεπκζηό θοθθάδζμ ηαζ ημ CE ηςκ δεζηηώκ. 
7. Να είκαζ αζθαθέξ βζα ημ πνήζηδ ηαζ θζθζηό πνμξ 
ημ πενζαάθθμκ  
8. Να είκαζ, ηαηά ημ δοκαηόκ, άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ 
μζιή  
9. Να θένεζ ζήιακζδ CE ηαζ ηαηαπώνδζδ ζημ 
ΔΜΥΠ. 
10. Η πνμιδεεύηνζα εηαζνεία κα πανέπεζ βναπηέξ 
εββοήζεζξ βζα ηδκ πενίπηςζδ αθάαδξ ή ηαηαζηνμθήξ 
ηςκ εκδμζημπίςκ ελ αζηίαξ ηδξ ιδ ζοιααηόηδηάξ ημοξ ιε 
ημ απμθοιακηζηό 
11. Η πνμζθμνά κα ακαθένεηαζ ζε θίηνα , ζε 
ζοζηεοαζία έςξ 5 θίηνα εηάζηδ  
12. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ 
πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 
13. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

NAI   

Γ. ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΚΑΙ 
ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ (ΔΝΓΙΑΜΔΟΤ ΚΑΙ 
ΥΑΜΗΛΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ) 

   

   1.Υςνίξ αθδεΰδεξ 
Τβνό απμθύιακζδξ πεζνμονβζηώκ ενβαθείςκ, 
μδμκηζαηνζηώκ ενβαθείςκ ηαζ ζοζηδιάηςκ ακαννόθδζδξ  
1. Να είκαζ ααηηδνζμηηόκμ, ιοηδημηηόκμ, ζμηηόκμ 
(HIV, HBV, HCV), ηαζ ιοημααηηδνζμηηόκμζύιθςκα ιε 
ηα Δονςπασηά πνόηοπα. 
2. Να είκαζ ζοιααηό ιε ηα,πνμξ απμθύιακζδ, 
ενβαθεία ηαζ εκδμζηόπζα ημο Νμζμημιείμο 
3. Να είκαζ, ηαηά ημ δοκαηόκ, άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ 
μζιή  
4. Να ακαθένεηαζ δ αναίςζδ βζα δνάζδ εκηόξ 15 
θεπηώκ ηαεώξ ηαζ δ ζηαεενόηδηα ημο δζαθύιαημξ ζε 
διένεξ (κα επζζοκαθεμύκ μζ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ 
ζηαεενόηδηαξ). 
5. Να ιδκ είκαζ δζαανςηζηό,μλεζδςηζηό ηαζ πνςζηζηό 

NAI   
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(απμοζία ηαοζηζηώκ μλέςκ, αθηαθέςκ, ζςδζμύπςκ 
παναβώβςκ ηαζ θμζπώκ πνςζηζηώκ μοζζώκ) 
6. Να είκαζ αζθαθέξ βζα ημ πνήζηδ ηαζ θζθζηό πνμξ 
ημ πενζαάθθμκ  
7. Να δζαηίεεηαζ ζε εύπνδζηδ ζοζηεοαζία έςξ 2 
θίηνα ιε δμζμιεηνδηή 
8. Να θένεζ ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηό 
πνμσόκ από ανιόδζμ ημζκμπμζδιέκμ μνβακζζιό ηαηά ηδκ 
93/42/EEC ηαζ ημ θύθθμ ηαηαπώνδζδξ ζημ ΔΜΥΠ 
(Γ.Υ.Κ) 
9. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ 
πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 
10. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 
11. Να ιδκ πενζέπεζ θαζκόθεξ, αθδεΰδεξ ηαζ πθώνζμ.  
12. Να είκαζ ιοηδημηηόκμ, ζμηηόκμ, ααηηδνζμηηόκμ, 
θοιαηζμηηόκμ ηαζ ζπμνμηηόκμ. 
13. Θα αλζμθμβδεμύκ αναζώζεζξ πμο εα έπμοκ ημ 
επζεοιδηό απμηέθεζια ημ ανβόηενμ ζε 15 θεπηά, βζα ημ 
ζύκμθμ ημο γδημύιεκμο θάζιαημξ.   
14. Να έπεζ παναηεηαιέκδ δνάζδ ηαζ κα ιδκ 
αδνακμπμζείηαζ από αζμθμβζηά οβνά  
15. Να είκαζ ακηζμλεζδςηζηό είκαζ παιδθμύ αθνζζιμύ 
16. Να ιδκ είκαζ ημλζηό ή ενεεζζηζηό βζα ημ 
ακαπκεοζηζηό ζύζηδια ηαζ ημοξ αθεκκμβόκμοξ ηαηά ηδ 
πνήζδ 
17. Να θένεζ ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηό 
πνμσόκ από ανιόδζμ ημζκμπμζδιέκμ μνβακζζιό ηαηά ηδκ 
93/42/EEC ηαζ άδεζα από ημΔΜΥΠ (Γ.Υ.Κ.) 
18. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ 
πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 
19. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

Γ.ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΟΡΓΑΝΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ    

   1.Δκγοιαηζηήξ ζύκεεζδξ βζα αοηόιαηα πθοκηήνζα 
1. Να πενζέπεζ έκγοια βζα ηδκ απμιάηνοκζδ 
πνςηεσκώκ ηαζ θίπμοξ,οδαηακενάηςκ ηαζ αίιαημξ 
2. Να είκαζ παιδθμύ αθνζζιμύ ιε pHδζαθύιαημξ7-
11 
3. Να απμδεζηκύεηαζ  δ ζοιααηόηδηα  ιε ηα ενβαθεία 
ηαζ ηα εκδμζηόπζα ιε ηδκ ηαηάεεζδ ηςκ ακηίζημζπςκ 
ηαηαζηεοαζηζηώκπζζημπμζδηζηώκ ηαεώξ ηαζ βζα ηα 
αηόθμοεα πθοκηήνζα: 
Miele,Deco 2000 ηαζMedicplan. 
4. Να ιδκ πνμηαθεί θεμνά ζηα ενβαθεία, κα ιδκ 
είκαζ δζαανςηζηό ,μλεζδςηζηό ηαζ πνςζηζηό (απμοζία 
ηαοζηζηώκ μλέςκ, αθηαθέςκ, ζςδζμύπςκ παναβώβςκ 
ηαζ θμζπώκ πνςζηζηώκ μοζζώκ) 
5. Να είκαζ αζθαθέξ βζα ημ πνήζηδ ηαζ θζθζηό πνμξ 
ημ πενζαάθθμκ  
6. Να θένεζ ζήιακζδ CE ηαζ άδεζα από ημ ΔΜΥΠ 
(ΓΥΚ) 
7. Να είκαζ, ηαηά ημ δοκαηόκ, άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ 
μζιή ηαζ κα ιδκ πνμηαθεί ενεεζζιό ζηα ιάηζα ηαζ ζημοξ 
αθεκκμβόκμοξ 
8. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ 
πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 
9. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ.  
10. Γζα θόβμοξ ζοιααηόηδηαξ κα πνμένπεηαζ από ημκ 
ίδζμ παναβςβό ιε ημ α/α 4. 

NAI   

   2.Δκγοιαηζηό ηαεανζζηζηό ενβαθείςκ ηαζ εκδμζημπίςκ 
βζα πεζνςκαηηζηή πνήζδ 
1. Να πενζέπεζ έκγοια (βζα ηδκ απμιάηνοκζδ 

NAI   
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πνςηεσκώκ,οδαηακενάηςκ, θίπμοξ ,αίιαημξ) 
2. Να είκαζ παιδθμύ αθνζζιμύ ιε Ph δζαθύιαημξ7-
10 
3. Να απμδεζηκύεηαζ δ ζοιααηόηδηα ιε ηα ενβαθεία 
ηαζ ηα εκδμζηόπζα ιε ηδκ ηαηάεεζδ ηςκ ακηίζημζπςκ 
πζζημπμζδηζηώκ από ηαηαζηεοαζηέξ. 
4. Να ιδκ πνμηαθεί θεμνά ζηα ενβαθεία, κα ιδκ 
είκαζ δζαανςηζηό,μλεζδςηζηό ηαζ πνςζηζηό (απμοζία 
ηαοζηζηώκ μλέςκ, αθηαθέςκ, ζςδζμύπςκ παναβώβςκ 
ηαζ θμζπώκ πνςζηζηώκ μοζζώκ) 
5. Να απμιαηνύκεζ απμηεθεζιαηζηά ημ biofilm από 
ηα ηακάθζα ηςκ εκδμζημπίςκ ηαζ κα ηαηαηεεεί δ ζπεηζηή 
ακελάνηδηδ ιεθέηδ, (επί πμζκή απόννζρδξ) 
6. Να θένεζ ζήιακζδ CE ηαζ άδεζα από ημ ΔΜΥΠ 
(ΓΥΚ) 
7. Να είκαζ αζθαθέξ βζα ημ πνήζηδ ηαζ θζθζηό πνμξ 
ημ πενζαάθθμκ  
8. Να είκαζ, ηαηά ημ δοκαηόκ, άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ 
μζιή ηαζ κα ιδκ πνμηαθεί ενεεζζιό ζηα ιάηζα ηαζ ζημοξ 
αθεκκμβόκμοξ 
9. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ 
πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 
10. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

   3.Τβνό ηαεανζζιμύ ηαζ απμθύιακζδξ πεζνμονβζηώκ 
ενβαθείςκ ηαζ εκδμζημπίςκ βζα πεζνςκαηηζηή πνήζδ 
1. Τβνό ηαεανζζιμύ ηαζ απμθύιακζδξ 
πεζνμονβζηώκ ενβαθείςκ ηαζ εκδμζημπίςκ,πςνίξ  
αθδεΰδεξ ή πθςνζμύπα πανάβςβα.   
2. Να είκαζ  ηαηάθθδθμ βζα  ηδκ ειαάπηζζδ 
ενβαθείςκ ηαζ εκδμζημπίςκ.   
3. Να είκαζ, ααηηδνζμηηόκμ, 
ιοηδημηηόκμ,ιοημααηηδνζμηηόκμ, ζμηηόκμ, ηαζ 
ζπμνμηηόκμ ζε νοπανέξ ζοκεήηεξ ηαζ ιε πνόκμ δνάζδξ 
εκηόξ 15 θεπηώκ.  
4. Να είκαζ εθαθνά αθηαθζηό, ιε pH 9-11  
5. Να ακαθένεηαζ, δ πνμηεζκόιεκδ από ημκ 
ηαηαζηεοαζηή, αναίςζδ βζα δνάζδ εκηόξ 15 θεπηώκ 
ηαεώξ ηαζ  δ ζηαεενόηδηα ημο δζαθύιαημξ ζε διένεξ (κα 
επζζοκαθεμύκ μζ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ ζηαεενόηδηαξ). 
6. Να είκαζ ηαηά ημ δοκαηόκ, άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ 
μζιή  
7. Να ζοκδοάγεζ ηαεανζζιό ηαζ ορδθμύ ααειμύ 
απμθύιακζδ.   
11. Να θένεζ ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηό 
πνμσόκ από ανιόδζμ ημζκμπμζδιέκμ μνβακζζιό ηαηά ηδκ 
93/42/EEC ηαζ ημ θύθθμ ηαηαπώνδζδξ ζημ ΔΜΥΠ 
(Γ.Υ.Κ.) 
12. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ 
πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 
13. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 
 

NAI   

   4.Τβνό μοδεηενμπμζδηζηό βζα πθοκηήνζα ενβαθείςκ 
1. Να είκαζ ζοιποηκςιέκμ οβνό ιε όλζκδ ζύζηαζδ 
ηαζ Ph από 1,5 έςξ 3,πςνίξ ηαζζεκενβά 
2. Να είκαζ ζοιποηκςιέκμ ιε  πενζεηηζηόηδηα μλέςκ 
άκς ημο 30% βζα ηδκ μοδεηενμπμίδζδ ηςκ αθηαθζηώκ 
οπμθεζιιάηςκ, ηαεώξ ηαζ ηδκ αθαίνεζδ ζημονζάξ, 
αζαεζηίμο ηαζ μονζημύ μλέμξ ηαζ ηςκ αθάηςκ ημο κενμύ  
3. Να δμεεί δ πνμηεζκόιεκδ δζάθοζδ &#181;ε 
ακηίζημζπδ ακαθμνά ζε ηεπκζηά θοθθάδζα ή αεααζώζεζξ 
ημο ηαηαζηεοαζηζημύ μίημο 
4. Να είκαζ ζοιααηό ιε ηα οπάνπμκηα πθοκηήνζα 

NAI   
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ημο Νμζμημιείμο (κα οπμαθδεεί βναπηή πζζημπμίδζδ 
ζοιααηόηδηαξ ημο ηαηαζηεοαζηζημύ μίημο)Miele, Deco 
2000 
5. Η πνμζθμνά κα δμεεί ζε θίηνα  
6. Να θένεζ ζήιακζδ CE ηαζ κα έπεζ έβηνζζδ από ημ 
ΔΜΥΠ (Γ.Υ.Κ.) 
7. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ 
πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 
8. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 
9. Γζα θόβμοξ ζοιααηόηδηαξ κα πνμένπεηαζ από ημκ 
ίδζμ παναβςβό ιε ημ α/α 1. 

   5.Λζπακηζηό πεζνμονβζηώκ ενβαθείςκ 
1. Να είκαζ αηιμπεναηό,οδαημδζαθοηό ηαζ πςνίξ 
ζζθζηόκδ 
2. Να ιδκ είκαζ θζπανό, ημθθώδεξ ηαζ εκ βέκεζ κα 
ιδκ πενζέπεζ ζοζηαηζηά , πμο ειπμδίγμοκ ηδκ 
απμζηείνςζδ ηςκ ενβαθείςκ  
3. Να ιδκ είκαζ ημλζηό ηαζ κα ιδκ αθήκεζ ηαηάθμζπα, 
ιεηά ηδκ απμζηείνςζδ (κα ηαηαηεεεί απαναζηήηςξ 
ημλζημθμβζηή ιεθέηδ ςξ πνμξ ηδκ οπμθεζιιαηζηόηδηα ημο 
θζπακηζημύ ζηα ενβαθεία).  
4. Να πενζέπεζ αθεζθαηζημύξ οδνμβμκάκεναηεξ ςξ 
ααζζηά ζαηνζηά έθαζα, ηα μπμία εα ζοκηδνμύκ ηα 
πεζνμονβζηά ενβαθεία. 
5. Να θένεζ ζήιακζδ CE 
6. Η πνμζθμνά κα δμεεί ζε θίηνα ηαζ κα δζαηίεεηαζ 
ζε ζοζηεοαζία ηςκ 400ml έςξ 500ml ιε εζδζηό νύβπμξ, 
ηαηάθθδθμ βζα ηδκ θίπακζδ ηςκ δύζημθςκ πνμζαάζεςκ 
ηαζ ανενώζεςκ ηςκ πεζνμονβζηώκ ενβαθείςκ 
7. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ 
πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 
8. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

NAI   

   6. Ακηζζηςνζαηό οβνό πεζνμονβζηώκ ενβαθείςκ 
1. Τβνό ακηζζηςνζαηό πεζνμονβζηώκ ενβαθείςκ, 
οπενζοιποηκςιέκμ, ιε ακόνβακμ μλύ άκς ημο 30% ηαζ  
ηαζζεκενβά, πμο δε εα πνμηαθεί ηδ δζάανςζδ   ηςκ 
ενβαθείςκ 
2. Να ακαβνάθεηαζ δ πενζεηηζηόηδηα ζε ακόνβακμ 
μλύ  
3. Να ιδκ είκαζ ημλζηό ηαζ ενεεζζηζηό βζα ζζημύξ ηαζ 
ημ ακαπκεοζηζηό ζύζηδια  
4. Να έπεζ πζζημπμίδζδ CE ηαζ άδεζα από ημ ΔΜΥΠ 
(Γ.Υ.Κ.) 
5. Η πνμζθμνά κα δμεεί ζε θίηνα ηαζ κα δζαηίεεηαζ 
ζε ζοζηεοαζία έςξ 1 θίηνμ, ιε ημ ακηίζημζπμ 
δμζμιεηνζηό ζύζηδια 
6. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ 
πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 
7. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ. 

NAI   

   7. Απμθοιακηζηά ιακηδθάηζα βζα επζθάκεζεξ ηαζ ζαηνζηό 
ελμπθζζιό (monitors,μλύιεηνα,ιδπακήιαηα οπενήπςκ, 
δθεηηνμηανδζμβνάθμζ  η.θ.π) 
 
1. Μακηδθάηζα ειπμηζζιέκα ιε ζοκδοαζιό δύμ ή 
πενζζζμηένςκ απμθοιακηζηώκ μοζζώκ 
 
2. Να ιδ πενζέπμοκ αθημόθεξ 
 
3. Να έπεζ ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηό 
πνμσόκ. 

NAI   
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4. Να είκαζ δζαζηάζεςκ πενίπμο 20 Υ 20 cm 
 
5. Να έπμοκ ηαπεία ααηηδνζμηηόκμ, ιοηδημηηόκμ, 
ζμηηόκμ δνάζδ ηαεώξ ηαζ δνάζδ έκακηζ 
ιοημααηηδνζδίςκηαζ ζπόνςκ 
 
6. Να πνμζθένεηαζ ζε ζοζηεοαζία ημοθάπζζημκ ηςκ 
100 ηειαπίςκ 
 
 

   8. Απμθοιακηζηά ιακηδθάηζα ειπμηζζιέκα ιε δζάθοια 
βθοημκζηήξ πθςνελζδίκδξ 2% βζα ημκ ηαεανζζιό ζαηνζηώκ 
ζοζηεοώκ (ηεκηνζηώκ θθεαζηώκ 
ηαεεηήνςκ,πανμπεηέοζεςκ η.θ.π) 
 
 
1. Απμθοιακηζηά ιακηδθάηζα ζε αημιζηή 
ζοζηεοαζία βζα ημκ ηαεανζζιό ζαηνζηώκ ζοζηεοώκ 
(Κεκηνζηώκ θθεαζηώκ ηαεεηήνςκ, πανμπεηεύζεςκ ηθπ) 
2. Διπμηζζιέκα ιε πθςνελζδίκδ 2% ηαζ αθημόθδ 
70%. 
3. Να έπεζ ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηό 
πνμσόκ. 
 

NAI   

   9.Αθνόξ ηαεανζζιμύ ηαζ απμθύιακζδξ ενβαθείςκ  
 
1. ύκεεζδ  πςνίξ αθδεΰδεξ 
 
2. Δκδζάιεζμ ακηζιζηνμαζαηό θάζια 
3. Καεανζζιόξ  ηαζ απμθύιακζδ πεζνμονβζηώκ 
ενβαθείςκ, πνζκ ηδκ ιεηαθμνά ζηδκ Κεκηνζηή 
Απμζηείνςζδ 
 
4. Σμ πνμσόκ κα δζαηδνεί έκα ζηακμπμζδηζηό επίπεδμ 
οβναζίαξ ζηα πεζνμονβζηά ενβαθεία,  βζα ηδκ απμθοβή 
λήνακζδξ ημο αίιαημξ ηαζ άθθςκ μνβακζηώκ μοζζώκ. 
 
5. Οοδέηενμ pH 
 
6. Έημζιμ πνμξ πνήζδ, ενβμκμιζηόξ ρεηαζηήναξ 
αθνμύ 
 
7. Μδ παναβςβή αενμγόθ, απμθοβή ηζκδύκμο 
ελάηιζζδξ ημο πνμσόκημξηαηά ηδκ πνήζδ 
 
8. Μδ δζαανςηζηό βζα ηα οθζηά 
 
9. Με ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηό πνμσόκ. 
 
 

NAI   

Δ. ΤΛΙΚΑ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΠΛΤΝΣΗΡΙΧΝ-
ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΧΝ ΔΝΓΟΚΟΠΙΧΝ  
SOLUSCOPESERIE 3 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΔΝΓΟΚΟΠΗΔΧΝ 

   

   1. Τβνό Απμθοιακηζηό Αοηόιαηςκ Πθοκηδνίςκ- NAI   
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Απμθοιακηώκ  Δκδμζημπζώκ  SoluscopeSerie 3 ημο 
Σιήιαημξ Δκδμζημπήζεςκ 
1. Να είκαζ ζοιααηό ιε  ηα πθοκηήνζα   
εκδμζημπίςκ ηαεώξ ηαζ ιε ηα οθζηά από ημ Σιήια  
Δκδμζημπήζεςκ,ελαζθαθίγμκηαξ πανάθθδθα ηδκ μνεή 
απμθύιακζδ ηςκ μνβάκςκ 
2. Να θένεζ ζήιακζδ CE 
3. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ 
πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 
4. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

   2. Τβνό Απμννοπακηζηό Αοηόιαηςκ Πθοκηδνίςκ-
Απμθοιακηώκ  Δκδμζημπζώκ  SoluscopeSerie 3  ημο 
Σιήιαημξ Δκδμζημπήζεςκ  
1. Να είκαζ ζοιααηό ιε ηα πθοκηήνζα εκδμζημπίςκ 
ηαεώξ ηαζ ιε ηα οθζηά από ημ Σιήια Δκδμζημπήζεςκ  
2. Να είκαζ εκγοιαηζηήξ ζύκεεζδξ ιε μοδέηενμ έςξ 
εθαθνά αθηαθζηό pH (ηαηάεεζδ πζζημπμζδηζηώκ 
ζοιααηόηδηαξ ηαηαζηεοαζηζηώκ μίηςκ ενβαθείςκ, 
άηαιπηςκ εκδμζημπίςκ, ενβαθείςκ η.θπ.)  
3. Να θένεζ ζήιακζδ CE ηαζ ηαηαπώνδζδ ζημ Γ.Υ.Κ 
4. Να δίκεηαζ ημ ηόζημξ ιεηά ηδκ πνμηεζκόιεκδ ,από 
ημκ ηαηαζηεοαζηή ,δμζμθμβία.   
5. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ 
πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 
6. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 

NAI   

   3. ΔκενβμπμζδηήξΑοηόιαηςκ Πθοκηδνίςκ-
Απμθοιακηώκ  Δκδμζημπζώκ  SoluscopeSerie 3 ημο 
Σιήιαημξ Δκδμζημπήζεςκ  
1. Να είκαζ ζοιααηό ιε  ηα πθοκηήνζα   
εκδμζημπίςκ ηαεώξ ηαζ ιε ηα οθζηά από ημ Σιήια  
Δκδμζημπήζεςκ  
2. Να θένεζ ζήιακζδ CE 
3. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ 
πνήζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 
4. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 
5.Δπζζδιαίκεηαζ ,όηζ δ πνμζθμνά βζα ηα ηνία ηεθεοηαία 
πνμσόκηα εα ακαθένεηαζ ζε θίηνα , εκώ βζα θόβμοξ 
ζοιααηόηδηαξ εα αλζμθμβδεμύκ από ημζκμύ ηαζ εα 
ηαημπονςεμύκ ζηδκ ίδζα εηαζνεία. 

NAI   

Σ. ΥΗΜΙΚΑ ΠΛΤΗ-ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ 
ΠΛΤΝΣΗΡΙΧΝ-ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΧΝ ΔΝΓΟΚΟΠΙΧΝ 
OLYMPUS ETD3 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΔΝΓΟΚΟΠΗΔΧΝ 

   

   1. Τβνό Απμθοιακηζηό Αοηόιαηςκ Πθοκηδνίςκ-
Απμθοιακηώκ  Δκδμζημπζώκ Olympus ETD3 ημο 
Σιήιαημξ Δκδμζημπήζεςκ  
1.Να είκαζ ζοιααηό ιε  ηα πθοκηήνζα   εκδμζημπίςκ 
ηαεώξ ηαζ ιε ηα οθζηά από ημ Σιήια  Δκδμζημπήζεςκ, 
ελαζθαθίγμκηαξ πανάθθδθα ηδκ μνεή απμθύιακζδ ηςκ 
μνβάκςκ 
2.Να θένεζ ζήιακζδ CE  
3.Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ 
ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 
4.Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 
      5. ηδκ ζύκεεζή ημο κα πενζέπεζ Τπενμλεζηό Ολύ 1 - 
5%, Τπενμλείδζμ ημο Τδνμβόκμο     (H2O2) 15-30% ηαζ 
Ολζηό Ολύ, ώζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ ορδθμύ ααειμύ 
απμθύιακζδ ζε παιδθή εενιμηναζία 35°C, ζύιθςκα 
ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ θεζημονβίαξ ημο πθοκηδνίμο. 
5. Να ελαζθαθίγεζ αέθηζζηδ δνάζδ ζε δμζμθμβία 

NAI   
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ΥΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
12ml/lt (1,2%) ζύιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο 
πθοκηδνίμο. 
6. Να έπεζ μοδέηενμ pH ηαζ κα είκαζ θζθζηό πνμξ ημ 
πνήζηδ, πνμξ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηςκ εκδμζημπίςκ 
ηαεώξ ηαζ ημο πθοκηδνίμο ελαζθαθίγμκηαξ πνμζηαζία 
από πζεακέξ θεμνέξ. 
7. Να είκαζ ηαηάθθδθμ ηαζ απόθοηα ζοιααηό ιε ημκ 
αοηόιαημ απμθοιακηή-πθοκηήνζμ εοηάιπηςκ 
εκδμζημπίςκ ημο μίημο OLYMPUS ιμκηέθμ ETD3 PAA 
ημ μπμίμ είκαζ εβηαηεζηδιέκμ ζημ Γαζηνεκηενμθμβζηό 
ηιήια ημο κμζμημιείμο, ώζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ άνηζα 
απμθύιακζδ ηςκ εοηάιπηςκ εκδμζημπίςκ ηαζ δ 
εκδεδεζβιέκδ θεζημονβία ημο πθοκηδνίμο. Να ηαηαηεεεί 
πνςηόηοπδ δήθςζδ-πζζημπμίδζδ ζοιααηόηδηαξ, ημο 
πνμζθενόιεκμο απμθοιακηζημύ οβνμύ ιε ημ πθοκηήνζμ 
ημο μίημο OLYMPUS ιμκηέθμ ETD3 PAA, από ημκ μίημ 
ηαηαζηεοήξ ημο πθοκηδνίμο. 

   2. Τβνό Απμννοπακηζηό Αοηόιαηςκ Πθοκηδνίςκ-
Απμθοιακηώκ  Δκδμζημπζώκ Olympus ETD3 ημο 
Σιήιαημξ Δκδμζημπήζεςκ  
1.Να είκαζ ζοιααηό ιε ηα πθοκηήνζα εκδμζημπίςκ 
ηαεώξ ηαζ ιε ηα οθζηά από ημ Σιήια Δκδμζημπήζεςκ  
2. Να είκαζ εκγοιαηζηήξ ζύκεεζδξ ιε μοδέηενμ έςξ 
εθαθνά αθηαθζηό pH (ηαηάεεζδ πζζημπμζδηζηώκ 
ζοιααηόηδηαξ ηαηαζηεοαζηζηώκ μίηςκ ενβαθείςκ, 
άηαιπηςκ εκδμζημπίςκ, ενβαθείςκ η.θπ.)  
3. Να θένεζ ζήιακζδ CE ηαζ ηαηαπώνδζδ ζημ Γ.Υ.Κ 
4. Να δίκεηαζ ημ ηόζημξ ιεηά ηδκ πνμηεζκόιεκδ ,από ημκ 
ηαηαζηεοαζηή ,δμζμθμβία.   
5. Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ 
ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 
6. Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 
      7.Να έπεζ ζζπονή ηαεανζζηζηή δνάζδ βζα 
απμηεθεζιαηζηό ηαεανζζιό ηςκ εοηάιπηςκ               
εκδμζημπίςκ ζε παιδθή εενιμηναζία έςξ 40°C. 
8. ηδκ ζύκεεζή ημο κα πενζέπεζ 5-15 % ακζμκζηά 
ηαζζεκενβά, βθοηόθεξ, εκζζποηζηό δζαθοηόηδηαξ ηαζ 
εκζζποηζηό ηαεανζζιμύ ώζηε κα ελαζθαθίγεηαζ μ πθήνδξ 
ηαεανζζιόξ ηαζ δ πνμζηαζία ηςκ εκδμζημπίςκ. Να 
πανέπεζ αέθηζζηδ δνάζδ ηαεανζζιμύ ζε δμζμθμβία 
6ml/lt (0,6%) ζύιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο 
πθοκηδνίμο. 
9.Να είκαζ ζοιααηό βζα πνήζδ ζε εύηαιπηα εκδμζηόπζα. 
Να είκαζ θζθζηό πνμξ ημ πνήζηδ, πνμξ ηα οθζηά 
ηαηαζηεοήξ ηόζμ ηςκ εκδμζημπίςκ όζμ ηαζ ημο 
πθοκηδνίμο ελαζθαθίγμκηαξ ημκ άνηζμ ηαεανζζιό ημοξ 
ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημοξ από πζεακέξ θεμνέξ. 
 

NAI   

   3. Δκενβμπμζδηήξ  Αοηόιαηςκ Πθοκηδνίςκ-
Απμθοιακηώκ  Δκδμζημπζώκ Olympus ETD3 ημο 
Σιήιαημξ Δκδμζημπήζεςκ  
1.Να είκαζ ζοιααηό ιε  ηα πθοκηήνζα   εκδμζημπίςκ 
ηαεώξ ηαζ ιε ηα οθζηά από ημ Σιήια  Δκδμζημπήζεςκ  
2.Να θένεζ ζήιακζδ CE  
3.Κάεε ζοζηεοαζία κα έπεζ εηζηέηα ιε μδδβίεξ πνήζδξ 
ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα ηαζ 
4.Να επζζοκαθεμύκ μζ άκς ηεηιδνζώζεζξ 
5. Να είκαζ οβνόξ εκενβμπμζδηήξ βζα πνήζδ ζε 
ζοκδοαζιό ιε ημ πνμζθενόιεκμ απμθοιακηζηό οβνό 
(Α), ώζηε κα ελαζθαθίγεηαζ μοδέηενμ pH ηαζ πνμζηαζία 
ηςκ εοηάιπηςκ εκδμζημπίςκ. 
6. ηδκ ζύκεεζή ημο κα πενζέπεζ <5 % Τδνμλείδζμ 

NAI   
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ΥΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ημο Ναηνίμο ηαζ Φςζθμνζηό άθαξ, ηαζ κα δνα 
ζοκδοαζηζηά ιε ημ πνμζθενόιεκμ απμθοιακηζηό οβνό 
(Α) ζε παιδθή εενιμηναζία 35°C. 
7. Να πανέπεζ αέθηζζηδ δνάζδ ζε δμζμθμβία 12ml/lt 
(1,2%) ζύιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο πθοκηδνίμο. 
8. Να είκαζ ζοιααηό βζα πνήζδ ζε εύηαιπηα 
εκδμζηόπζα. Να είκαζ θζθζηό πνμξ ημ πνήζηδ, πνμξ ηα 
οθζηά ηαηαζηεοήξ ηόζμ ηςκ εκδμζημπίςκ όζμ ηαζ ημο 
πθοκηδνίμο ελαζθαθίγμκηαξ ημκ άνηζμ ηαεανζζιό ημοξ 
ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημοξ από πζεακέξ θεμνέξ. 
9. Σα πνμζθενόιεκα είδδ 1, 2 ηαζ 3 κα είκαζ ημο 
ζδίμο ηαηαζηεοαζηζημύ μίημο, ηαζ εα αλζμθμβδεμύκ από 
ημζκμύ, βζα θόβμοξ ζοιααηόηδηαξ ιε ημ ήδδ οπάνπμκ 
αοηόιαημ πθοκηήνζμ-απμθοιακηή εοηάιπηςκ 
εκδμζημπίςκ ημο μίημο OLYMPUS ιμκηέθμ ETD3 PAA. 

 

 

 

 

 
Επεξιγθςθ των ςτθλών των πινάκων: 

1. Στιλθ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ περιγράωονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 
επεξθγιςεισ, για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

2. Στιλθ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ζχουν ςυμπλθρωκεί: 

- Θ λζξθ “ΝΑΙ”, που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραωι είναι υποχρεωτικι για τον 

προμθκευτι. Για τισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχει «ΝΑΙ» ςε τίτλο απαιτιςεων ο οποίοσ αναλφεται ςε 
επιμζρουσ χαρακτθριςτικά κεωρείται ότι θ απαίτθςθ περιλαμβάνει όλα τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά 
και πρζπει να δοκεί απάντθςθ για το κακζνα χωριςτά. Θ ςυγκεκριμζνθ επιςιμανςθ δεν ιςχφει όταν 
υπάρχει επιμζρουσ ανάλυςθ για τθν απαίτθςθ του κάκε ειδικοφ χαρακτθριςτικοφ. 

3. Στιλθ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ςθμειϊνεται υποχρεωτικά θ απάντθςθ του προμθκευτι που κα ζχει: 

- Τθν ζνδειξθ “ΝΑΙ” εάν από τθν προςωορά πλθροφται θ αντίςτοιχθ προδιαγραωι ι 

αναλαμβάνεται θ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ ι τθν ζνδειξθ “ΟΧΙ” ςε αντίκετθ περίπτωςθ. 

- Μία τιμι (π.χ. αρικμθτικι) από τθν οποία κα προκφπτει εάν ικανοποιείται ι όχι θ αντίςτοιχθ 
προδιαγραωι. 

- Ανάπτυξθ ηθτοφμενων ςτοιχείων. 

4. Στιλθ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Στθ ςτιλθ αυτι αναγράωονται υποχρεωτικά οι παραπομπζσ ανά κελί, ςε άλλα ςθμεία τθσ 

προςωοράσ, τεχνικά ωυλλάδια, εγχειρίδια ι ωωτοτυπίεσ τμθμάτων τουσ, δθμοςιεφματα κ.λ.π. από τα 
οποία τεκμθριϊνονται και αιτιολογοφνται πλιρωσ οι απαντιςεισ τθσ προθγοφμενθσ ςτιλθσ τθσ 
προςωοράσ. Ανάλογα ωαίνεται οτιδιποτε άλλο ηθτείται από τθν Υπθρεςία (Βεβαίωςθ, μελζτθ, 
διλωςθ, πρόγραμμα πιςτοποίθςθ κ.λ.π.). Επιςθμαίνεται ότι απλι κατάωαςθ ι επεξιγθςθ δεν 
αποτελεί απόδειξθ εκπλιρωςθσ τθσ προδιαγραωισ και θ επιτροπι αξιολόγθςθσ κατά τθν κρίςθ τθσ 
μπορεί να τθ δεχκεί ι όχι. Οι παραπομπζσ κα γίνονται ςε ςυγκεκριμζνθ ςελίδα ι ςελίδεσ τθσ τεχνικισ 
προςωοράσ. Γενικζσ αναωορζσ ι αςαωείσ παραπομπζσ δφναται να αποτελζςουν λόγο απόρριψθσ τθσ 
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προςωοράσ. Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ και θ αντίςτοιχθ παραπομπι, ςε όλα τα 
ςθμεία των πινάκων και θ παροχι όλων των πλθροωοριϊν που ηθτοφνται. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

Οι οικονομικζσ προςωορζσ των ςυμμετεχόντων κα υποβλθκοφν με τθ ςυμπλιρωςθ του παρακάτω 
πίνακα : 

α/α  Ρεριγραωι  Μονάδα 
Μζτρθςθσ  

Ροςότθτα  Τιμι 
Μονάδασ  

Μερικό 
Σφνολο 
(χωρίσ 
ΦΡΑ )  

Ροςοςτό 
ΦΡΑ  

Σφνολο 
δαπάνθσ με 
ΦΡΑ  

Κωδικόσ 
Ραρατθρθτθρίου  

1 Ρεριγραωι…… 
Εμπ. Κωδικόσ … 

GMDN   

ΕΚΑΡΤΥ  

       

2         

  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΩΗΣ –ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΩΗΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK           fax )     Θμερομθνία ζκδοςθσ   ……………… 

ΕΥΩ. ………………………………… 

Ρροσ 

Γενικό Νοςοκομείο Ν Ιωνίασ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ – ΡΑΤΗΣΙΩΝ  

ΤΜΘΜΑ :OIKONOMIKOY  

ΓΑΦΕΙΟ : ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

Αγίασ Πλγασ 3-5 Ν Ιωνία  

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ    ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  Α. …………    ΕΥΩ   ……….. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι 
του ποςοφ των ….. ΕΥΩ και ολογράωωσ) υπζρ τθσ εταιρείασ ………………… Δ/νςθ ………………… δια τθ 
ςυμμετοχι τθσ εισ τον Διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ………/……… για τθν προμικεια ……………… 
ςφμωωνα με τθ με αρ. …./…. Δ/ξι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό 
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
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Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραωο τθσ Υπθρεςίασ ςασ 
με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………… 

(ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ : Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ζνα (1) μινα του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, όπωσ ςχετικά αναωζρεται ςτθ Δ\ξθ). 

Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.- 

 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK           fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………… 

      ΕΥΩ. ………………………………… 

Ρροσ 

Γενικό Νοςοκομείο Ν Ιωνίασ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ –ΡΑΤΗΣΙΩΝ   

ΤΜΘΜΑ: OIKONOMIKOY  

ΓΑΦΕΙΟ : ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

Αγίασ Πλγασ 3-5 Ν Ιωνία  

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ………… ΕΥΩ ……….. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και υπζρ τθσ εταιρείασ 
………………Δ/νςθ ………… μζχρι του ποςοφ των …….. ΕΥΩ (και ολογράωωσ) το οποίο καλφπτει το 10% 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ ΦΡΑ εκ …………. ΕΥΩ για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με 
αρικμό …… ςφμβαςθσ που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια … ……. για κάλυψθ των αναγκϊν τθσ 
με αρ. …… Δ/ξθσ ςτο …..          

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ αωορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροωι τθσ ς’ 
εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο 
και ΝΡΔΔ ,ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που 
ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.- 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο  

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΥΔΓΙΟΤ ΤΜΒΑΗ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                   
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                                                    ΑΡ. ΤΜΒΑΗ  
1

ε
  ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ                              

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ 
ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ – ΠΑΣΗΙΩΝ  

 

ΤΜΒΑΗ  (πμζoύ  :                           €  ιε ΦΠΑ  ) 
 
 
Για τθν προμικεια απολυμαντικϊν 
 
Αϋ ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΑ  
 
Χρονολογία κατάρτιςθσ : ………………………. 
 
Τόποσ κατάρτιςθσ : 
Στα γραωεία του  Κωνςταντοποφλειου Γενικοφ Νοςοκομείου Ν. Ιωνίασ   
Θμερομθνία λιξθσ : ……………………………..  με δικαίωμα μονομεροφσ δίμθνθσ παράταςθσ  
 
Συμβαλλόμενοι : 
 
1.Ο ………………………………………….  Διοικθτισ του Νοςοκομείου νόμιμοσ εκπρόςωποσ του 
Κωνςταντοποφλειου  Νοςοκομείου Ν Ιωνίασ   καλοφμενοσ ςτο εξισ “Νοςοκομείο” και  
 
2.Θ εταιρεία ……………………………………………...νόμιμα εκπροςωποφμενθ από ……………………………………… 
καλοφμενθ ςτο εξισ “Ρρομθκευτισ” 
 
Βϋ ΟΟΙ  
 Το  “Νοςοκομείο” ζχοντασ υπόψθ : 
 
1.Tθν αρικμ.  10/20 διακιρυξθ  του ανοικτοφ δθμόςιου θλεκτρονικοφ   διαγωνιςμοφ  για τθν 
προμικεια απολυμαντικϊν για τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου  
2.Τθν  από ……………… (  Συν Θζμα   )  απόωαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου  με τθν οποία κατακυρϊκθκε 
το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ . 
3. Τθν  από ……………(   Συν Θζμα )   απόωαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου  με τθν οποία εγκρίκθκαν τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ μειοδότριασ εταιρείασ 
 

α ν α κ ζ τ ε ι 
ςτον “Ρρομθκευτι”  τθν προμικεια των προϊόντων     που αναωζρονται και περιγράωονται αναλυτικά 
ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ με τουσ παρακάτω όρουσ: 
 
 

Α  Θ  Ο  1ο 
ΡΟΘΕΣΜΙΕΣ / ΡΑΑΔΟΣΗ  / ΚΥΩΣΕΙΣ 

 
 
1. Ο “Ρρομθκευτισ” οωείλει να παραδίδει τα ςυμβατικά  είδθ με μζριμνα και δαπάνεσ του , μζχρι και 
μζςα τθν αποκικθ του Νοςοκομείου Το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα παραγγελίασ από τθν επομζνθ 
τθσ υπογραωισ  τθσ ςφμβαςθσ. 
Σε περίπτωςθ αντικειμενικισ αδυναμίασ (π.χ ανωτζρασ βίασ κ.τ.λ ) εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ του 
αυτισ , οωείλει να ενθμερϊνει αμζςωσ το Νοςοκομείο και να δικαιολογεί τθν αδυναμία του  
Αν ο Ρρομθκευτισ αδυνατεί να εκτελζςει τθν παραγγελία μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία για 
οποιοδιποτε λόγο και το Νοςοκομείο λόγω ανάγκθσ δεν ανεχκεί τθν κακυςτζρθςθ , τότε το τελευταίο 
δικαιοφται να αγοράςει το είδοσ από άλλθ πθγι  και ο “Ρρομθκευτισ”  υποχρεοφται να καταβάλλει 
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τθν τυχόν διαωορά τιμισ και οποιαδιποτε άλλθ πρόςκετθ επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου .Το ίδιο 
ιςχφει και ςτθ περίπτωςθ ρθτι ι ςιωπθρισ άρνθςθσ  του προμθκευτι να εκτελζςει τθν παραγγελία  
Θ παραγγελία των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ κα γίνεται τμθματικά ανάλογα   με τισ ανάγκεσ  του 
Νοςοκομείου το οποίο δεν υποχρεοφται  να  εξαντλιςει τισ ποςότθτεσ των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ . 
 

ΑΘΟ 2ο 
ΡΛΗΩΜΗ /ΚΑΤΗΣΕΙΣ  

 
Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται μετά από τθν  από τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι 
παραλαβι των υλικϊν. 
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από το νοςοκομείο εξιντα (60) 
θμζρεσ από τθν υποβολι του  τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτόν το νοςοκομείο κακίςταται υπεριμερο 
και οωείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο . 
Για τα νοςοκομεία  εωαρμόηεται το άρκρο 5 του Ν 2955/01      
Για τθν εξόωλθςθ ο “Ρρομθκευτισ” κα προςκομίηει  
1.Τιμολόγιο  
2.Ριςτοποιθτικό ωορολογικισ ενθμερότθτασ αν το ποςό υπερβαίνει τα 300 ευρϊ. 
Τον “Ρρομθκευτι” κα βαρφνουν  
α) Ροςοςτό 0,06% υπζρ ΑΕΡΡ πλζον χαρτ 3% (πλζον20% ειςωορά υπζρ ΟΓΑ επϋαυτοφ) 
β) Ροςοςτό 0,07 % υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ πλζον χαρτ 0,07% (πλζον 0,07% ειςωορά υπζρ ΟΓΑ επϋαυτοφ) 
γ) Ροςοςτό  2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ   
δ) Φόροσ  4% για προμικειεσ και 8% για παροχι υπθρεςιϊν 
 
 

ΑΘΟ 3ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
Ο “Ρρομθκευτισ”  για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατζκεςε τθν αρ…………………………. 
εγγυθτικι επιςτολι / γραμμάτιο …………………….. 
Ροςοφ  ευρϊ ……………… θ οποία κα επιςτραωεί ςτον δικαιοφχο μετά τθν εκπλιρωςθ όλων των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 
 

ΑΘΟ 4ο 
 
Για ότι δεν ρυκμίηεται με τθν παροφςα ςφμβαςθ κα ιςχφουν οι όροι τθσ αρικμ.  10/20 
 Διακιρυξθσ του “Νοςοκομείου” και θ κείμενθ ςχετικι νομοκεςία. 

 
ΑΘΟ 5ο 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 
 
1.Εκτόσ των νομίμων και ςυμβατικϊν απαγορεφςεων , απαγορεφεται ςτον προμθκευτι να εκχωριςει 
τθν χορθγία ςε οποιονδιποτε τρίτο, να ενεχυριάςει ι να μεταβιβάςει οποιαδιποτε απαίτθςθ 
απορρζει από τθν  παροφςα ςφμβαςθ χωρίσ προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του  νοςοκομείου. 
Από τθν απαγόρευςθ αυτι εξαιροφνται οι τράπεηεσ που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα και οι Α.Ε 
διαχείριςθσ απαιτιςεων που διζπονται από τισ διατάξεισ του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90. 
Στισ περιπτϊςεισ που εκδοκεί ζνταλμα και επιταγι ςτο όνομα του προμθκευτι, υποχρεοφται ο 
προμθκευτισ να  αποδϊςει τα ποςά των τιμολογίων  που ζχει ειςπράξει κα είναι εκχωρθμζνα, ςτισ 
τράπεηεσ και ςτισ Α.Ε διαχείριςθσ απαιτιςεων που διζπονται από τισ διατάξεισ του παραπάνω νόμου, 
με τουσ οποίουσ ζχει ςυναωκεί θ μεταξφ τουσ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ. Στθν περίπτωςθ που τα  
τιμολόγια είναι ενεχυριαςμζνα να αναγράωεται θ τράπεηα ι το πιςτωτικό ίδρυμα που ζχουν 
ενεχυριαςκεί ςε εμωανζσ ςθμείο του τιμολογίου. 
2. Ο “Ρρομθκευτισ” δθλϊνει και ςυνομολογεί ότι ζλαβε γνϊςθ όλων των όρων και περιοριςμϊν τθσ 
ςφμβαςθσ αυτισ και ότι με βάςθ αυτοφσ και μόνο κα λφνεται κάκε διαωορά ι αμωιςβιτθςθ και κάκε 
διζνεξθ για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία. 
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Επίςθσ ςυμωωνείται ότι για κάκε τροποποίθςθ όρου τθσ ςφμβαςθσ , πρόςκετθ ςυμωωνία , παροχι 
διευκόλυνςθσ , παράταςθ χρόνου εκτζλεςθσ κ.λ.π. δεν μποροφν να αποδειχκοφν παρά μόνο ζγγραωα 
και αποκλείεται κάκε άλλο μζςο απόδειξθσ . 
3.Θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια ςε περίπτωςθ που αναδειχκεί χορθγθτισ από τθ 1θ ΥΡΕ  Αττικισ ι 
άλλθ Κεντρικι Υπθρεςία . 

 
ΑΘΟ 6ο 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 
 

 
           Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ                                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  
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