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«ΓηαθΪξπμε Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκΪζεηα εηδψλ ΚαλαβηθΪο (CPV:
03222000-3 – Φξνχηα θαη θαξπνΫ), πξνυπνινγηζζεΫζαο δαπΨλεο 90.500,197€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ
κε θξηηΪξην αλΨζεζεο ηελ πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ βΨζεη ηνπ
πςειφηεξνπ πνζνζηνχ Ωθπησζεο επΫ ηεο εθαηφ (%) επΫ ηεο εθΨζηνηε δηακνξθνχκελεο θαη
πηζηνπνηνχκελεο ΚΩζεο ΙηαληθΪο ΡηκΪο πψιεζεο ηνπ εΫδνπο θαηΨ ηελ κΩξα παξΨδνζεο, γηα ηα
εΫδε πνπ εληΨζζνληαη ζην ΓειηΫν Ρηκψλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο ΑηηηθΪο (Κεγαιχηεξν πνζνζηφ
Ωθπησζεο επΫ ηεο Κ.Ι.Ρ.) γηα Ωλα (1) Ωηνο θη Ωσο εμΨληιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκΪκαηνο».

ΑΞΝΦΑΠΖ
Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

Έρνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ:
1. Ρν λ.4782/2021 (ΦΔΘ 36/Α/9-3-2021), «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ
πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο
αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία.»
2. Ρν λ.4412/2016 (ΦΔΘ147/Α‘/2016), «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ,
(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηζρχεη.

Ξξνκεζεηψλ

θαη

πεξεζηψλ

3. Ρελ ππ. αξ. 64233/2021 (ΦΔΘ 2453/Β‘/2021) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε «Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ
πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο
εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)».
4. Ρελ ππ. αξ. 76928/2021 (ΦΔΘ 3075/Β‘/13.07.2021) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(ΘΖΚΓΖΠ)».
5. Ρν λ.4605 (ΦΔΘ 52/Α‘/01.04.2019), «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία (ΔΔ) 2016/943
ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2016….. ….θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Ρν λ.4542 (ΦΔΘ 95/Α‘/01.06.2018), άξζξν ηέηαξην, παξ. 2β, «Θχξσζε ηεο Ππκθσλίαο κεηαμχ ηεο
Θπβέξλεζεο… θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
7. Ρν λ.4523 (ΦΔΘ 41/Α‘/2018), «Γηαηάμεηο γηα ηελ παξαγσγή ηειηθψλ πξντφλησλ Φαξκαθεπηηθήο Θάλλαβεο
θαη άιιεο δηαηάμεηο».
8. Ρν ΞΓ 39/2017 (Α‘ 64) «Θαλνληζκφο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο
Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ».
9. Ρν λ.4472 (ΦΔΘ 74/Α‘/19.05.2017), «Ππληάμεηο απνιχζεηο, ζπλδηθαιηζηηθά …θ.ι.π.», φπσο ηζρχεη.
10. Ρν ΞΓ 80/2016 (ΦΔΘ 145/Α‘/2016), «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», φπσο ηζρχεη.
11. Ρν ΞΓ 28/2015 (ΦΔΘ 34/Α‘/2015), «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη
ζηνηρεία».
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12. Ρν λ.4270 (ΦΔΘ 143/Α‘/2014), «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο
Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
13. Ρν λ.4250 (ΦΔΘ 74/Α‘/2014), «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ
Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (ΦΔΘ
161/Α‘/1992) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1.
14. Ρελ παξ. Ε ηνπ Λ. 4152 (ΦΔΘ 107/Α‘/2013), «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7
ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».
15. Ρν λ.4013 (ΦΔΘ 204/Α‘/2011), «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ …».
16. Ρν λ.3861 (ΦΔΘ 112/Α‘/2010), «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα"
θαη άιιεο δηαηάμεηο».
17. Ρν λ.3548 (ΦΔΘ 68/Α‘/2007), «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ
θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
18. Ρν λ.3329 (ΦΔΘ 81/Α‘/04.04.2005), «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο».
19. Ρν λ. 2859 (ΦΔΘ 248/Α‘/2000), «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο».
20. Ρελ ππ. αξ. 4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β‘/14.02.2013) ΘΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Νξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α.
―ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ‖».
21. Ρελ ππ. αξ. Γ4β/Γ.Ξ.: 88838/19 Απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ γείαο «Γηνξηζκφο λένπ Γηνηθεηή ζην Γ.Λ.Α.
―Ηππνθξάηεην‖» (ΦΔΘ 16/ΝΓΓ/14.01.2020).
22. Ρελ ππ. αξ. 19/27.10.2021 (Θέκα 28ν) Απφθαζε ΓΠ ζρεηηθά κε ηελ Έγθξηζε Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
(ΑΓΑ: 6ΟΡ54690ΥΠ-7Π2).
23. Ρελ ππ. αξ. 23/13-12-2021 (Θέκα 8ν ) Απφθαζε ΓΠ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε Ρξνπνπνίεζεο Γηελέξγεηαο
ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ (ΑΓΑ: ΤΘΛΞ4690ΥΠ-ΠΚΓ, ΑΓΑΚ: 21REQ009768678 2021-12-17)
24. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ πνζνχ ησλ
117.274,85€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Ραθηηθφ
Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» ζχκθσλα κε ηελ ππ.
αξ.2923/17.12.2021 Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ:Υ8ΞΟ4690ΥΠ-ΜΠ1, ΑΓΑΚ: 21REQ009775856
2021-12-17).
ΓΗΑΘΖΟΠΠΝΚΔ
1. Αλνηθηφ Ζιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ Καλαβηθήο (CPV: 03222000-3 – Φξνχηα θαη
θαξπνί), πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 90.500,197€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηνπ πςειφηεξνπ πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ
(%) επί ηεο εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο θαη πηζηνπνηνχκελεο Κέζεο Ιηαληθήο Ρηκήο πψιεζεο ηνπ είδνπο θαηά
ηελ κέξα παξάδνζεο, γηα ηα είδε πνπ εληάζζνληαη ζην Γειηίν Ρηκψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Κεγαιχηεξν
πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο Κ.Ι.Ρ.) γηα έλα (1) έηνο θη έσο εμάληιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο.
2. Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ελελήληα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ
επξψ θαη δέθα ελλέα ιεπηψλ (90.500,197€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ.Ζ δαπάλε ζα
βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
3. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη έσο εμάληιεζεο ηνπ
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο.
4. Ν δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο,
χζηεξα απφ πξνζεζκία δεθαπΩληε (15) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην
ΘΖΚΓΖΠ, θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 76928/2021 (ΦΔΘ 3075/Β‘/13.07.2021), πνπξγηθή Απφθαζε.
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5. Νη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξΩο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ
δηαγσληζκφ θαηά ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ.4412/2016, γηα δηάζηεκα δψδεθα(12) κελψλ
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ξξνζθνξά πνπ
νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο
πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ
ηελ ιήμε ηεο, θαη‘ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε.
6. Ρφπνο – Σξφλνο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ
ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΝΠΡΝΞΝΠΞΝΒΝΙΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΖ ΞΙΖ
www.promitheus.gov.gr
ΡΝ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ ΡΖΠ
ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΠΡΖΛ ΞΙΖ
ΔΠΖΓΖΠ
30.12.2021
ΖΚΔΟΑ: ΞΔΚΞΡΖ
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ΙΖΜΖ
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ΖΚΔΟΑ: ΡΟΗΡΖ

ΖΚΔΟΑ: ΓΔΡΔΟΑ

ΏΟΑ: 15:00ΚΚ

ΏΟΑ 11:00ΞΚ

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα
δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Λ.4155/13
(ΦΔΘ/Α‘/29.05.2013) φπσο ηζρχεη θαη ζην άξζξν 11 ηεο .Α. 64233/2021 (ΦΔΘ 2453/Β‘/09.06.2021)
«Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη
πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)».
Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα.
Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο
βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην Πχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.4155/13 θαη ηελ .Α. 64233/2021 (ΦΔΘ 2453/Β‘/09.06.2021) «Οπζκίζεηο ηερληθψλ
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ
επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(ΔΠΖΓΖΠ)».
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Θεθάιαην 3.1 ηνπ ηεχρνπο Γηαθήξπμεο.
7. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα
ζπλαθή κε ην πξνθεξπζζφκελν έξγν/ππεξεζία/πξνκήζεηα θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ
Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ‘ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ηεο παξ. 1 (ε) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ.
4412/2016. Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη
ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ
θνηλνπξαμία).
8. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (Ξξνκεζεπηέο) απαηηείηαη λα
δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα
είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. - Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr
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9. Θαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην πξνζαξηεκέλν ζηελ παξνχζα Αλαιπηηθφ Ρεχρνο
Γηαθήξπμεο θαη ηα Ξαξαξηήκαηα απηήο.
10. Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν ζηηο 14/01/2022.
Ρα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ
κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.
Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο Ξξνκεζεπηέο. Αηηήκαηα παξνρήο
πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο δελ εμεηάδνληαη.
11. Ζ ηειηθή επηινγή ηνπ Ξξνκεζεπηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ
Λνζνθνκείνπ θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο, βαζηδφκελε ζην
νξηδφκελν δηα ηεο παξνχζεο θξηηήξην αλάζεζεο.
12. Ζ δηαθήξπμε ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.hippocratio.gr, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. θαη ζην ΘΖΚΓΖΠ.
13. Θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ
δεκνζίνπ, φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο.

Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ
ΚΑΟΗΝΠ Θ. ΡΗΓΘΑΠ
K.A.A.
Ν ΑΛΑΞΙΖΟΥΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ
ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΑΟΝΕΝΠ

ΠπλεκκΩλα:
 Αλαιπηηθφ Ρεχρνο Γηαθήξπμεο
Δζση. ΓηαλνκΪ:
 πνδηεχζπλζε Νηθνλνκηθνχ
 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ
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Διιάδα

Θσδηθφο ΛUTS

GR 30

Ρειέθσλν

213 2088715

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν

prom@hippocratio.gr

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο

Ζιίαο Ξνιίηεο

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)

www.hippocratio.gr

ΔΫδνο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Λνζνθνκείν (Κε Θεληξηθή Αλαζέηνπζα Αξρή) {Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ} θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Θπβέξλεζε: πνηνκέαο ΝΘΑ.
Θχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θη εηδηθφηεξα, ζθνπφο ηνπ
Λνζνθνκείνπ είλαη:
α) Ζ παξνρή Ξξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο γείαο ζην πιεζπζκφ επζχλεο ηεο
Γηνίθεζεο 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο, θαζψο θαη ζε αζζελείο πνπ παξαπέκπνληαη απφ άιιεο Γ..ΞΔ. Ζ θξνληίδα πγείαο
παξέρεηαη ηζφηηκα ζε θάζε πνιίηε αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ
θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη ηεο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
β) Ζ εηδίθεπζε, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ηαηξψλ, λνζειεπηψλ θαη άιισλ επαγγεικάησλ
πγείαο, κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή αλάινγσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.
γ) Ζ αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Πηελ θαηεχζπλζε απηή εθαξκφδεη θαη
αλαπηχζζεη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο ζπλαθείο θνξείο, θαζψο θαη δηεζλείο
νξγαληζκνχο, επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά θέληξα.
δ) Ζ ζπλεξγαζία κε ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη άιιεο κνλάδεο πγείαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο γηα ηελ
αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ζπλνιηθά ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ
εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο
ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ηεο πγείαο ζηε Γηνίθεζε 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο.
ε) Ζ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ θαη κνξθψλ πεξίζαιςεο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηεο πγείαο
ησλ πνιηηψλ.
ζη)Ζ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ ην πνπξγείν
γείαο, ηεο Γηνίθεζεο 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ην ειιεληθφ δίθαην φπσο απηφ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο.
ΠηνηρεΫα ΔπηθνηλσλΫαο
α)

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή
πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL): κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ
Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.

β)

Θάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο
θαη πεξεζίεο (εθεμήο ΔΠΖΓΖΠ), ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν απφ ηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε
(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ.

γ)

Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr
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Ξεξαηηέξσ
πιεξνθνξίεο
είλαη
δηαζέζηκεο
απφ
ηελ
πξναλαθεξζείζα
www.promitheus.gov.gr θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ www.hippocratio.gr.

δηεχζπλζε:

1.2 ΠηνηρεΫα ΓηαδηθαζΫαο - Σξεκαηνδφηεζε
ΔΫδνο δηαδηθαζΫαο
Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.
Σξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ». Ζ
δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε ΘΑΔ:1511 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2021 θαη 2022ηνπ Φνξέα.

1.3 ΠπλνπηηθΪ
ζχκβαζεο

ΞεξηγξαθΪ

θπζηθνχ

θαη

νηθνλνκηθνχ

αληηθεηκΩλνπ

ηεο

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη πξνκήζεηα εηδψλ Καλαβηθήο (CPV: 03222000-3 – Φξνχηα θαη θαξπνί)
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 90.500,197€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηνπ πςειφηεξνπ πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) επί ηεο
εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο θαη πηζηνπνηνχκελεο Κέζεο Ιηαληθήο Ρηκήο πψιεζεο ηνπ είδνπο θαηά ηελ κέξα
παξάδνζεο, γηα ηα είδε πνπ εληάζζνληαη ζην Γειηίν Ρηκψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Κεγαιχηεξν πνζνζηφ
έθπησζεο επί ηεο Κ.Ι.Ρ.) γηα έλα (1) έηνο θη έσο εμάληιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο.
Ζ πξνκήζεηα ηνπ ελ ιφγσ είδνπο θαηαηάζζεηαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ (CPV): 03222000-3 – Φξνχηα θαη θαξπνί.
ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

Α/Α

ΘΥΓΗΘΝΠ
Γ.Λ.Α.Η

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ

ΚΝΛΑΓΑ
ΚΔΡΟΖΠΖΠ

ΕΖΡΝΚΔΛΖ
ΞΝΠΝΡΖΡΑ

ΞΟΝΞ/ΠΑ
ΓΑΞΑΛΖ ΚΔ
Φ.Ξ.Α.

2.712,000 €
3.118,800 €
618,675 €
106,785 €
418,100 €
3.152,700 €
2.881,500 €
720,375 €
2.124,400 €
6.784,520 €
2.162,820 €
1.943,600 €

ΡΦ005

ΒΑΛΗΙΗΔΠ

Θηιφ

ΡΣ001

ΑΓΓΝΟΗΑ

Ρεκάρην

ΡΣ003

ΞΟΑΠΑ

Θηιφ

ΡΚ025

ΑΛΖΘΝΠ

Ρεκάρην

ΡΣ010

ΑΛΡΗΓΗΑ

Θηιφ

ΡΦ002

ΑΣΙΑΓΗΑ

Θηιφ

ΡΦ003

ΒΔΟΗΘΝΘΑ

Θηιφ

ΡΣ107

ΒΙΖΡΑ

Θηιφ

ΡΣ025

ΘΑΟΝΡΑ

Θηιφ

ΡΣ035

ΘΝΙΝΘΘΑΘΗΑ

Θηιφ

ΡΣ040

ΘΝΛΝΞΗΓΗ

Θηιφ

ΡΣ 046

ΘΟΔΚΚΓΗΑ ΑΞΝΦΙ.

Θηιφ

2500
12000
750
350
500
3000
3000
850
4000
7600
2200
2000

13

ΡΓ156

ΞΑΡΑΡΔΠ ΑΞΝΦΙΝΗΥΚΔΛΔΠ

Θηιφ

28000

22.464,400 €

14
15
16
17

ΡΣ055

ΙΑΣΑΛΝ

Θηιφ

ΡΦ010

ΙΔΚΝΛΗΑ

Θηιφ

ΡΚ030

ΚΑΗΛΡΑΛΝΠ

Ρεκάρην

ΡΦ019

ΚΑΛΡΑΟΗΛΗΑ

Θηιφ

4601
7500
1800
3500

1.403,765 €
6.864,750 €
488,160 €
3.005,800 €

18

ΡΣ071

ΚΔΙΗΡΕΑΛΔΠ ΡΠΑΘΥΛΗΘΔΠ

Θηιφ

490

415,275 €

19

ΡΣ070

ΚΔΙΗΡΕΑΛΔΠ ΦΙΑΠΘΔΠ

Θηιφ

320

220,576 €

20
21

ΡΦ011

ΚΖΙΑ

Θηιφ

ΡΦ004

ΚΞΑΛΑΛΑ

Θηιφ

12000
2500

9.627,600 €
2.118,750 €

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ΡΣ041

ΚΞΟΝΘΝΙΝ

Θηιφ

ΡΦ012

ΛΔΘΡΑΟΗΛΗΑ

Θηιφ

ΡΦ014

ΞΔΞΝΛΗ

Θηιφ

ΡΣ095

ΞΗΞΔΟΗΔΠ ΣΝΛΡΟΔΠ

Θηιφ

ΡΦ020

ΞΝΟΡΝΘΑΙΗΑ

Θηιφ

ΡΣ125

ΠΘΝΟΓΑ

Ρεκάρην

ΡΦ016

ΠΡΑΦΙΗΑ

Θηιφ

1700
2000
2900
370
8500
950
900
450
130
1500
1700

33

ΡΣ085

ΡΝΚΑΡΔΠ Α' ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ

Θηιφ

650

550,875 €

34

ΡΣ092

ΞΑΡΕΑΟΗΑ ΞΟΝΒΟΑΠΚΔΛΑ 500γξ

Ρεκάρην

900

1.169,550 €

35

ΡΣ065

ΚΑΟΝΙΗ

Ρεκάρην

2000

1.220,400 €
90.500,197€

ΡΣ105

ΟΑΓΗΘΗΑ

Θηιφ

ΡΦ015

ΟΝΓΑΘΗΛΑ

Θηιφ

ΡΣ120

ΠΔΙΗΛΑ

Θηιφ

ΡΣ121

ΠΔΙΔΟΗ

Θηιφ

ΔΑΠΑΝΗ:
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2.228,360 €
1.559,400 €
2.064,510 €
367,928 €
3.745,950 €
826,595 €
722,070 €
406,800 €
120,458 €
339,000 €
1.824,950 €
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ΞξνζθνξΩο ππνβΨιινληαη γηα Ωλα Ϊ πεξηζζφηεξα εΫδε θαη γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζεΫζαο
πνζφηεηαο.
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 90.500,197€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ
(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: 80.088,67 € ΦΞΑ: 10.411,527 €).
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη έσο εμάληιεζεο
ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο.
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ηνπ πςειφηεξνπ πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) επί ηεο εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο θαη
πηζηνπνηνχκελεο Κέζεο Ιηαληθήο Ρηκήο πψιεζεο ηνπ είδνπο θαηά ηελ κέξα παξάδνζεο, γηα ηα είδε πνπ
εληάζζνληαη ζην Γειηίν Ρηκψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο Κ.Ι.Ρ.).

1.4 Θεζκηθφ πιαΫζην
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη
ηηο θαη‘ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ Απφθαζε ηεο Γηαθήξπμεο.

1.5 ΞξνζεζκΫα παξαιαβΪο πξνζθνξψλ
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε ΡΟΗΡΖ 18/01/2022 θαη ψξα 15:00κκ.
Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ΝΞΠ.

1.6 Γεκνζηφηεηα
Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ).
Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ
Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ έιαβε Ππζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 149460.
Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», ζηε δηεχζπλζε
(URL): www.hippocratio.gr ζηελ δηαδξνκή: Θέκαηα Ξξνκεζεηψλ ► Ξξνκήζεηεο ► Γηαγσληζκνί Γηαπξαγκαηεχζεηο, ζηηο 30/12/2021.

1.7 ΑξρΩο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο
ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην
Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο
δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ.
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.
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2.

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

2.1 ΓεληθΩο ΞιεξνθνξΫεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:


ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο [ΔΔΔΠ]



ε παξνχζα ππ. αξ. Φ182/2021 Γηαθήξπμε κε ηα Ξαξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο
απηήο:
νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά
κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.



2.1.2 ΔπηθνηλσλΫα - Ξξφζβαζε ζηα Ωγγξαθα ηεο Πχκβαζεο
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο
νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ
Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο .
Δπηβάιινληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη θάησζη απαηηήζεηο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ
ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο:
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε
ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Ρχπνπ), ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηα αλσηέξσ έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ απηά. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ απφ ην
πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν ηξίην πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ
αλάζεζε ή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο
ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεη ηα αλσηέξσ.
2.1.3 ΞαξνρΪ ΓηεπθξηλΫζεσλ
Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν ηελ ΡΔΡΑΟΡΖ
12/01/2022 θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ –
δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο
πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη
απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν.
Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα
ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ
θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηΩζζεξηο (4) εκΩξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα
ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.
β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ
αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία
θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν) δεκνζηεχεηαη ζην ΘΖΚΓΖΠ.
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2.1.4 Γιψζζα
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο
πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Νη πξνζθνξΩο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984
(Α΄188)1.Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα
επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά
λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
Ρα απνδεηθηηθΨ Ωγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο
Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί
ην έγγξαθν.
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ
λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή
θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο.
Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2.1.5 ΔγγπΪζεηο
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά
ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β‘ θαη γ‘ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14
ηνπ λ. 4364/2016 (Α΄13) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ
Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα
απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα
ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ
ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‘ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο
ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‘ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ
εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ
θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ
ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο
ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο,
ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο
δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν
ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν
απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ
ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ζ πεξ. αα‘ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δ΄δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε γξακκάηην
ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
πνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ Ππκκεηνρήο θαη Θαιήο Δθηέιεζεο παξαηίζεληαη ζην Ξαξάξηεκα VII ηεο
παξνχζαο.

1

Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο
πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ
ζθξαγίδα ―Apostile‖ ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ
454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ
εγθπξφηεηά ηνπο.
2.1.6 ΞξνζηαζΫα Ξξνζσπηθψλ ΓεδνκΩλσλ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Ξξνζθέξσλ ή σο
Λφκηκνο Δθπξφζσπνο Ξξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη‘ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα
επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά
κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε
εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο
πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε πνπ
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα.

2.2 ΓηθαΫσκα ΠπκκεηνρΪο - ΘξηηΪξηα ΞνηνηηθΪο ΔπηινγΪο
2.2.1 ΓηθαΫσκα ΠπκκεηνρΪο
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε
ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ‘ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
Πην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο ΠΓΠ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο
δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε
απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο 2
2.Νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε
λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε.
Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ 3.
2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρΪο
2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην
2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΞΑ, κε ζπλππνινγηδφκελνπ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο
θαη παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο{ήηνη ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ εμαθνζίσλ έλα επξψ θαη εβδνκήληα νθηψ ιεπηψλ
(1.601,78€)} γηα ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο.
Πε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο εγγχεζεο
ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ/σλ
ηκήκαηνο/ηκεκάησλ.
πφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο παξαηίζεηαη ζην Ξαξάξηεκα VIΗΗ ηεο Γηαθήξπμεο.
Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
2
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Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο ήηνη κέρξη 30/01/2023 αιιηψο ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα
παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
Νη πξσηφηππεο εγγπΪζεηο ζπκκεηνρΪο, πιελ ησλ εγγπΪζεσλ πνπ εθδΫδνληαη ειεθηξνληθΨ,
πξνζθνκΫδνληαη, ζε θιεηζηφ θΨθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ
εκεξνκελΫα θαη ψξα απνζθξΨγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξΫδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο,
Ψιισο ε πξνζθνξΨ απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε, κεηΨ απφ γλψκε ηεο ΔπηηξνπΪο Γηαγσληζκνχ.
2.2.2.2.Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα
ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.
2.2.2.3.Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη εάλ ν πξνζθέξσλ: α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, β) παξέρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 2.2.8, γ) δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα
δηθαηνινγεηηθά (παξάγξαθνη 2.2.9 θαη 3.2), δ) δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε)
ππνβάιεη κε θαηάιιειε πξνζθνξά, κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016,
ζη) δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα εμεγήζεη ηελ ηηκή ή ην θφζηνο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο θαη ε πξνζθνξά ηνπ απνξξηθζεί4, δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ
παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν, αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο
3.2 θαη 3.4 ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔΠ είλαη εθ πξνζέζεσο
απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή αλ, απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ
πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.
2.2.3 Ιφγνη απνθιεηζκνχ
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη
απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα
(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003,
ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο
Νδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε
ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο
Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216
(πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242
(ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε
κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα θαη ησλ
άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα (λ. 2960/2001, Α‘ 265), φηαλ απηάζηξέθνληαη θαηά ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ
ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΞΑ) θαη 24
(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)
ηνπ λ. 4689/2020 (Α‘ 103),
4
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δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη,
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 15εο Καξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔ
ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο,
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα,
θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α‘103),
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
20εο Καΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, θαη
ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο
2006/70/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018
(Α‘ 139),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα
εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη
ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (IKE), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‘ ειάρηζηνλ
ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‘
ειάρηζηνλ ζηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαζψο θαη ηα
πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη
εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο.
Πηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ .
Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
ΔΨλ ζηηο σο Ψλσ πεξηπηψζεηο (α) Ωσο (ζη) ε θαηΨ ηα αλσηΩξσ, πεξΫνδνο απνθιεηζκνχ δελ Ωρεη
θαζνξηζηεΫ κε ακεηΨθιεηε απφθαζε, απηΪ αλΩξρεηαη ζε πΩληε (5) Ωηε απφ ηελ εκεξνκελΫα ηεο
θαηαδΫθεο κε ακεηΨθιεηε απφθαζε.
2.2.3.2.Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ ν
εηζθνξψλ
ηειεζίδηθε
λνκνζεζία

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε
θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή
ή/θαη

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο
ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή
αζθάιηζε.
Νη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α‘ θαη β‘ ηεο παξ. 2.2.3.2 ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ
θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη.
Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή
ηνπο.
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2.2.3.3.α) Θαη‘ εμαίξεζε, δελ απνθιείνληαη γηα ηνπο ιφγνπο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ νη πην θάησ επηηαθηηθνί ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο [φπσο ελδεηθηηθά δεκφζηαο πγείαο ή
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο]
β) Θαη' εμαίξεζε, επίζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην
αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα
κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
2.2.3.4.Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο
θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016,
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή
έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε
ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε
ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016 δελ
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ
λ.4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο
ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη
θαη‘ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.
ΔΨλ ζηηο σο Ψλσ πεξηπηψζεηο (α) Ωσο (ζ) ε πεξΫνδνο απνθιεηζκνχ δελ Ωρεη θαζνξηζηεΫ κε
ακεηΨθιεηε απφθαζε, απηΪ αλΩξρεηαη ζε ηξΫα (3) Ωηε απφ ηελ εκεξνκελΫα ηνπ ζρεηηθνχ
γεγνλφηνο.
2.2.3.5. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε
πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.
2.2.3.6. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74
ηνπ λ.4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ηεο ζχκβαζεο.
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2.2.3.7. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο
2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηήο, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία5, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη
φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο
απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή
έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην
παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ
ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη
κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή
παξαπησκάησλ. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε
ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Δάλ ηα ζηνηρεία
θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα
κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο.
Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε
εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί
λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ
απφθαζε 6.
2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.
4412/20167.
2.2.3.9. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, απνθιείεηαη απφ ηελ
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.

ΘξηηΪξηα ΔπηινγΪο
2.2.4

Θαηαιιειφιεηα Ψζθεζεο επαγγεικαηηθΪο δξαζηεξηφηεηαο

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα
αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο
ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην ΞαξάξηεκαXI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ
λ.4412/2016.
Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ
Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ
πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά
ή εκπνξηθά κεηξψα.
Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή
Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Κεηξψν Θαηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ ιηθνχ.
2.2.5 Θαλφλεο απφδεημεο πνηνηηθΪο επηινγΪο
2.2.5.1 Ξξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ
Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο
θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4ηεο
παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην
πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο
(ΔΔΔΠ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ΞαξάξηεκαIV ην νπνίν ηζνδπλακεί κε ελεκεξσκέλε
ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Ρν ΔΔΔΠ 8 θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ
εληχπνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο
νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 1. 9
5

Πρεηηθά κε ηελ πξνζθφκηζε απνδείμεσλ γηα ηα επαλνξζσηηθά κέηξα βι. ηελ απφθαζε ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 2021 ηνπ ΓΔΔ ζηελ ππφζεζε C‑387/19
Ξαξ. 7 άξζξνπ 73 λ. 4412/2016.
Ξξβι. απφθαζε ππ‘ αξηζκ. 49341 -19/05/2020 (ΦΔΘ 385 ηεχρνο ΝΓΓ, 25-05-2020), ε νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη έσο ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο
ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016.
8
Ρν ΔΔΔΠ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Κέξε: Κέξνο Η Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, Κέξνο ΗΗ
Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, Κέξνο ΗΗΗ Θξηηήξηα απνθιεηζκνχ, Κέξνο IV Θξηηήξηα Δπηινγήο, Κέξνο VI Ρειηθέο δειψζεηο.
9
Απφ ηηο 2-5-2019, παξέρεηαη ε ειεθηξνληθή ππεξεζία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα
ειεθηξνληθήο ζχληαμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ). Κπνξείηε λα δείηε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηε
ΓΗΑΘΖΟΜΖ Φ182/2021 (ΔΠΖΓΖΠ 149460)
Πειίδα 18
Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
6
7

21PROC009873241 2021-12-30
Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνο αλάζεζε ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο
πνηθίιινπλ απφ ηκήκα ζε ηκήκα, πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη έλα ΔΔΔΠ γηα θάζε ηκήκα (ή νκάδα ηκεκάησλ κε
ηα ίδηα θξηηήξηα επηινγήο).
Ρν ΔΔΔΠ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνχλ λα
ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔΠ
θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα ζηνηρεία,
εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔΠ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Πηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ ππνβάιεη εθ λένπ κε επίθαηξν ΔΔΔΠ. 10
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔΠ κε
ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε απηφ.11
Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ
ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ
πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.
Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ
θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο
εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ην ΔΔΔΠ ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ
θάζε κέινο ηεο έλσζεο. Πην ΔΔΔΠ απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο,
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο 12.
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔΠ, 13 ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζε
ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο
παξνχζεο14 θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο
ηνπ.
Ηδίσο επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔΠ γηα ηπρφλ
ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή
πεξηζηάζεσλ, φπσο ε πάξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (παξαγξάθνπ 10
ηνπ άξζξνπ 73) ή ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011,
ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ηεο παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ πξνβάιιεη
θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο15.
Όζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (πεξ. α‘
θαη β‘ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ
έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. Πηελ
πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ
ΔΔΔΠ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ
ππνρξεψζεηο ηνπ16.
2.2.5.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη‘ άξζξν 2.2.1 έσο 2.2.4, νη νηθνλνκηθνί
θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο. Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.2 απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ
πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή
νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
Γηαδηθηπαθή Ξχιε ηνπ ΔΠΖΓΖΠ www.promitheus.gov.gr Ξξβι θαη ην Γηνξζσηηθφ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 17/65 ηεο 23εο
Ηαλνπαξίνπ 2018) ζηνλ Δθηειεζηηθφ Θαλνληζκφ (ΔΔ) 2016/7 γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν
Ξξνκήζεηαο , κε ην νπνίν επηιχζεθαλ ηα ζρεηηθά δεηήκαηα νξνινγίαο πνπ ππήξραλ ζην αξρηθφ επίζεκν ειιεληθφ θείκελν ηνπ Δθηειεζηηθνχ
Θαλνληζκνχ,
Κπνξείηε
λα
δείηε
ην
ζρεηηθφ
Γηνξζσηηθφ
ζηελ
αθφινπζε
δηαδξνκή
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
10
Άξζξν 79Α παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016
11
Άξζξν 79 παξ. 9 ηνπ λ. 4412/2016
12
Άξζξν 96 παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016
13
βι. Γ.Δ.Δ. απφθαζε ηεο 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ζθ. 28
14
Βι. ελδεηθηηθά ΠηΔ 754/2020, 753/2020 (Γ΄ Ρκήκα)
15
Ξαξ. 1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4635/2019.
16
Ξαξ. 2Α άξζξνπ 73 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016
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Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη
ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο
πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο
Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο,
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζην νπνίν
πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε δήισζε
ζπλαίλεζεο.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη
αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Ρα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.4.2.5.
θαη 3.2 ηεο παξνχζαο.
Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο
ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.1.4.
ΔπηζεκαΫλεηαη φηη γΫλνληαη απνδεθηΩο:


νη Ωλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ παξνχζα ΓηαθΪξπμε, εθφζνλ Ωρνπλ
ζπληαρζεΫ Ωσο ηξεηο (3) κΪλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιΪ ηνπο,



νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ Ωρνπλ ζπληαρζεΫ κεηΨ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο πξφζθιεζεο
γηα ηελ ππνβνιΪ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Πεκεηψλεηαη φηη δελ απαηηεΫηαη ζεψξεζε ηνπ
γλεζΫνπ ηεο ππνγξαθΪο ηνπο.

Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.
Αλ ην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή
πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α‘ θαη β‘, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ
2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν,
επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α‘ θαη β‘, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Νη
επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)
ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016.
Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ:
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη
απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ.
Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1,
β) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ .
Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ:
i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε
(α) απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ.
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ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α‘ πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ θαη επηπιένλ ππεχζπλε
δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε
πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά Νξγαληζκνχο θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο.
iii) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πεξίπησζε α‘, πιένλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη δελ
έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.417 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ:
i) Δληαίν Ξηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη
δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηθαζηηθή εθθαζάξηζε ή
φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. Γηα ηηο ΗΘΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ
Γ.Δ.Κ.Ζ. πεξί κε έθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ή θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο
ΔΞΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ.
ii) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ιπζεί θαη ηεζεί ππφ
εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ.
iii) Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο ―Πηνηρεία Κεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο‖ απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε
κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.
Ξξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαίν Ξηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο
εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν, θαη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ.
δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ
θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί
ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ.4412/2016.
B.2.Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α‘ ηνπ λ.4412/2016, κε ην νπνίν
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ
ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή
Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Κεηξψν Θαηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ ιηθνχ ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ
εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. ησλ σο άλσ Δπηκειεηεξίσλ. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο
γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο
επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
ΔπηζεκαΫλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθΨ πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαΫηεζεο ηνπ Ψξζξνπ
2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ Ψζθεζε επαγγεικαηηθΪο δξαζηεξηφηεηαο) γΫλνληαη
απνδεθηΨ, εθφζνλ Ωρνπλ εθδνζεΫ Ωσο ηξηΨληα (30) εξγΨζηκεο εκΩξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιΪ
ηνπο, εθηφο εΨλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηΨμεηο απηψλ, θΩξνπλ ζπγθεθξηκΩλν ρξφλν
ηζρχνο.
Β.3.Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ
πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο
17
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ζε αξκφδηα αξρή (π.ρ. ΓΔΚΖ)πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη
λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 18. Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα
θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, αληίζηνηρα ΦΔΘ,
ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα),
ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ
ππνβνιή ηνπο.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ απηή πξνθχπηεη
απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (π.ρ. γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΚΖ), αξθεί ε ππνβνιή απηνχ, εθφζνλ
έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ,
αληίζηνηρα ΦΔΘ, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε
δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο.
Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη
εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Νη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο νη ζρεηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη,
ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ
νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
Β.4.Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 19 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ
πηζηνπνίεζεο.
Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ
αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. Δηδηθψο φζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, πξνζθνκίδνληαη επηπξνζζέησο ηεο
βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν θαη πηζηνπνηεηηθά, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζηελ
πεξίπησζε Β.1, ππνπεξ. i, iiθαη iiiηεο πεξ. β.
Β.5. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ.4412/2016.

2.3 ΘξηηΪξην ΑλΨζεζεο
Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηνπ
πςειφηεξνπ πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) επί ηεο εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο θαη πηζηνπνηνχκελεο
Κέζεο Ιηαληθήο Ρηκήο πψιεζεο ηνπ είδνπο θαηά ηελ κέξα παξάδνζεο, γηα ηα είδε πνπ εληάζζνληαη ζην
Γειηίν Ρηκψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο Κ.Ι.Ρ.)
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2.4 ΘαηΨξηηζε - Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ
2.4.1 ΓεληθνΫ φξνη ππνβνιΪο πξνζθνξψλ
Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα II θαη III ηεο Γηαθήξπμεο,
γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζεΫζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκΪζεηαο αλΨ εΫδνο θαη γηα Ωλα Ϊ
πεξηζζφηεξα εΫδε.
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ςεθηαθά είηε
απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο,
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
2.4.2 Σξφλνο θαη Ρξφπνο ππνβνιΪο πξνζθνξψλ
2.4.2.1.Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ
θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο ζηα άξζξα 36 θαη 37 θαη ζηελ θαη‘
εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4412/2016 εθδνζείζα ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021
(Β΄2453/ 09.06.2021) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Τεθηαθήο
Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ
Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)» (εθεμήο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη
πεξεζίεο).
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν
πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΘ θαη ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο .Α. 56902/215 ―Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)» (ΦΔΘ Β
1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΠΖΓΖΠ- Γηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο .Α.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο,
αιιά κπνξεί λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιιν πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο
ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία
δειψλεηαη φηη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη
ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηελ ζπκκεηνρή
ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θέξεη
ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
2.4.2.2.Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
37 ηνπ λ.4412/2016 θαη ην άξζξν 10 ηεο σο άλσ πνπξγηθήο Απφθαζεο.
Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζέηνπζα αξρή
ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο.20
2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο–Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν
πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα.
(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
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Άξζξν 37 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 θαη άξζξν 4 παξ. 2 Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη- πεξεζίεο.
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Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο
πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ
λ.4412/16. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο
ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ
ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο
πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
αμηνιφγεζή ηεο.
2.4.2.4.Δθφζνλ νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο θαηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία, κεηαδεδνκέλα θαη ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά
αξρεία, πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθήο πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο ζηηο
αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ζηελ ζπλέρεηα, κέζσ ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο,
εμάγνπλ αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ηα νπνία απνηεινχλ
ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Ρα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ
(εθηππψζεσλ) ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο (πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 37) θαη επηζπλάπηνληαη απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο. Δπηζεκαίλεηαη
φηη ε εμαγσγή θαη ε επηζχλαςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) δχλαηαη λα
πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε ππνθαθέιν μερσξηζηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαρψξηζε ησλ
ζηνηρείσλ ζε απηφλ21.
Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο
ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφηε ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά
ειεθηξνληθά αξρεία (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα V θαη VIΗ
Ξαξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
2.4.2.5.Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία ηεο πξνζθνξάο, νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο
ηα θαηαρσξίδνπλ ζηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ πνζπζηήκαηνο, σο εμήο:
Ρα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά, θαη δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε
έληππε κνξθή, γίλνληαη απνδεθηά θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο:
α) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ
θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά δεκφζηα ειεθηξνληθά
έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille
β) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 2722 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ
θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα
γ) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε ειεθηξνληθέο
δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ πεξίπησζε
απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ.23
Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΘ24 θαη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια
έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά,
φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα.
Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα ζηε δηαδηθαζία
θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF.
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Άξζξν 13 παξ. 1.4 θαη 1.5 ηεο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο
Βι. ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε ην άξζξν εηθνζηφ έβδνκν ηεο απφ 20.3.2020 Ξ.Λ.Ξ., (Α 68) - πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ
λ. 4683/2020 (Α΄83)-θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ νπνίνπ:" Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α` 75) κπνξεί λα
ζπληάζζεηαη ζηελ Δληαία Τεθηαθή Ξχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4635/2019, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο «e-Dilosi». Ζ
ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εηθνζηφ ηέηαξην άξζξν ηεο παξνχζαο. 2. Ζ
απζεληηθνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο έρεη ηελ ίδηα ηζρχ κε ηε βεβαίσζε
γλήζηνπ ππνγξαθήο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α` 45). Ζ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πξνεγκέλε ή εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή
ζθξαγίδα ηνπ πνπξγείνπ Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ειεθηξνληθήο ππεχζπλεο δήισζεο. Δθφζνλ ηεξνχληαη
νη φξνη ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε, ηφζν σο ειεθηξνληθφ φζν θαη σο έληππν έγγξαθν, ζπληζηά έγγξαθν βέβαηεο
ρξνλνινγίαο".
23
Νκνίσο πξνβιέπεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 80 παξ. 13 ηνπ λ.4412/2016 . Ξξβι θαη άξζξν 13
παξ. 1.3.1 ηεο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο
24
Πχκθσλα κε ηελ πεξ. ε ηεο παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 (ΘΓΓ), «ε. Γηα ηα αληίγξαθα ησλ Φχιισλ Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο (ΦΔΘ) πνπ έρνπλ
πξνέιζεη απφ πξσηφηππν ΦΔΘ ζε έληππε κνξθή ή απφ ΦΔΘ ζε ειεθηξνληθή κνξθή πνπ έρεη θαηαρσξηζηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ
Ρππνγξαθείνπ, ηζρχνπλ αλάινγα νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ..».
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Έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ-νχο θάθειν-νπο, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν
απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηεο
ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή. Ρέηνηα ζηνηρεία
θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη:
α)ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηή εθδίδεηαη
ειεθηξνληθά, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε,
β) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/199925,
γ)ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο
θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ ζπλνδεχνληαη απφ
ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη
δ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Σάγεο (Apostille), ή
πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν26.
Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη
λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ
θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188) , εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζε θξάηε πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ σο
άλσ Ππλζήθε, άιισο θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο (κε
Apostille ή Ξξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο
ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα (ελδεηθηηθά «Πχκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη
Θχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο λ.1548/1985, «Πχκβαζε πεξί απαιιαγήο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ
πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ – 15.09.1977» (θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε
επηθχξσζεο ή παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο θξάηνπο κέινπο πνπ
ππάγνληαη ζηνλ Θαλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή νξηζκέλσλ
δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθά, ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζρεηηθά κε ην
γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα πνιίηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο
ηζαγέλεηάο ηνπ.
Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ―Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο‖, φπσο αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν
1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014.
Νη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη, κε
επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ
παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη
ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγπΪζεσλ ζπκκεηνρΪο πξαγκαηνπνηεΫηαη εΫηε κε θαηΨζεζε ηνπ σο Ψλσ
θαθΩινπ ζηελ ππεξεζΫα πξσηνθφιινπ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, εΫηε κε ηελ απνζηνιΪ ηνπ
ηαρπδξνκηθψο, επΫ απνδεΫμεη. Ρν βΨξνο απφδεημεο ηεο Ωγθαηξεο πξνζθφκηζεο θΩξεη ν
νηθνλνκηθφο θνξΩαο. Ρν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε ηελ επΫθιεζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ
Ϊ ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιΪο θαηΨ πεξΫπησζε.
Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηαρπδξνκηθψο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ ζην
πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία», ηα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξνζθφκηζεο
(απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ- ηαρπκεηαθνξψλ), πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηελ
αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ (εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ.
2.4.3 Ξεξηερφκελα ΦαθΩινπ «ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο - ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ»
2.4.3.1Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
πεξηιακβάλνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ27 ηα αθφινπζα ππφ α θαη β ζηνηρεία:
25

Δλδεηθηηθά ζπκβνιαηνγξαθηθέο έλνξθεο βεβαηψζεηο ή ινηπά ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα
Άξζξν 13 παξ. 1.6 ηεο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο
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α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ
λ. 4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα
δηεπθξηλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κε ην ΔΔΔΠ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ,
β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5
θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔΠ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο σο Ξαξάξηεκα ΗV απηήο.
Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο PromitheusESPDint,
πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, ή άιιεο ζρεηηθήο
ζπκβαηήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔΠ. Νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο δχλαληαη γηα απηφ
ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί επηθνπξηθφ
ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο.
Ρν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή απηνχ ππεχζπλε
δήισζε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ‘ ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο, ζε ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν PDF.
Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔΠ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή αξρείσλ
ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην
ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα IV).
Ρν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβάιιεηαη σο εμήο:
Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ:
(α) Γεκηνπξγεί (ζπκπιεξψλνληαο θαη επηιέγνληαο ηα θαηάιιεια πεδία κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα
https://espdint.eprocurement.gov.gr/) ην ΔΔΔΠ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαθήξπμε.
(β) Πην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηνπ ΔΔΔΠ, επηιέγεη εμαγσγή ζε κνξθή .pdf θαη .xml.
(γ) Ρν αξρείν πνπ εμάγεηαη ζε κνξθή .xml δελ εΫλαη αλαγλψζηκν (δελ «αλνΫγεη» κε θΨπνην γλσζηφ
πξφγξακκα πνπ Ωρνπκε ζηνπο Ζ/). Ρν αξρείν απηφ, θαζψο θαη ην αξρείν .pdf, ην αλαξηά ζην
ΔΠΖΓΖΠ καδί κε ηα ππφινηπα έγγξαθα ηεο δηαθήξπμεο.
Ν ππνςΪθηνο νηθνλνκηθφο θνξΩαο:
(α) Ξξέπεη λα «θαηεβάζεη» ην ελ ιφγσ αξρείν .xml απφ ην ΔΠΖΓΖΠ, λα ην απνζεθεχζεη ζηνλ Ζ/ ηνπ θαη
λα κεηαβεί ζηελ ηζηνζειίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/.Πηελ ηζηνζειίδα απηή, πξέπεη λα
επηιέμεη «ΔπαλαρξεζηκνπνΫεζε πθηζηΨκελνπ ΔΔΔΠ» θαη λα «αλεβΨζεη» ην αξρεΫν ηνπ
ζπγθεθξηκΩλνπ ΔΔΔΠ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ «θαηΩβαζε» απφ ην ΔΠΖΓΖΠ.
(β) Πηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα, ζπκπιεξψλεη θαη επηιέγεη ειεθηξνληθά, ηα θαηάιιεια πεδία πνπ έρνπλ
θαζνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη ηα πεδία κε ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν ζχληαμεο. Αλ
είλαη δπλαηφ, ππνγξάθεη ςεθηαθά ζην θαηάιιειν ζεκείν.
(γ) Δπηιέγεη «Δμαγσγή». Ρν αξρείν εκθαλίδεηαη ζε εθηππψζηκε κνξθή θαη είλαη πιένλ δπλαηή ε εθηχπσζε
ηνπ κε ρξήζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο εθηππσηή ζε κνξθή .pdf. Πε πεξηβάιινλ Microsoft Windows, ην
eΔΔΔΠ κπνξεί λα εθηππσζεί σο αξρείν PDF κέζσ ηνπ Chrome (έρεη ήδε ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία
εθηχπσζεο PDF).
Γηαθνξεηηθά, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε πξφγξακκα δεκηνπξγίαο
αξρείσλ PDF πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν. Πε πεξηβάιινλ Mac OSX ή Linux, ην eΔΔΔΠ κπνξεί λα
εθηππσζεί απφ θάζε θπιινκεηξεηή.
(δ) πνγξΨθεη ςεθηαθΨ ην αξρεΫν .pdf πνπ εθηχπσζε (αθφκε θαη αλ ην έρεη ππνγξάςεη ςεθηαθά
ζηελ ηζηνζειίδα).
(ε) πνβΨιιεη θαη απηφ ην αξρεΫν ηνπ ΔΔΔΠ ηφζν ζε κνξθΪ .xml φζν θαη ζε .pdf ζην θάθειν ηεο
πξνζθνξάο ηνπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο.
Ρν ΔΔΔΠ θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
πφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο επηζπλάπηεηαη ζην Ξαξάξηεκα VII ηεο Γηαθήξπμεο.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ζα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν ζηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 3.2.
2.4.3.2 ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ
H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ
ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην «Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο» ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗII ηεο Γηαθήξπμεο,
πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Ξεξηιακβάλεη ηδίσο
ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ
εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Ξαξάξηεκα.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ:
α) ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη
ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ28.
β) ηε ρψξα παξαγσγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία παξάγεηαη
απηφ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο.
πφδεηγκα ηερληθήο πξνζθνξάο – θχιιν ζπκκφξθσζεο επηζπλάπηεηαη ζην Ξαξάξηεκα V ηεο Γηαθήξπμεο.
2.4.4 Ξεξηερφκελα ΦαθΩινπ «ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ» / Ρξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιΪο
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο , φπσο
νξίδεηαη θαησηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα VI ηεο δηαθήξπμεο:

Α. Ρηκέο
Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα.
Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αληίζηνηρνο θσδηθφο είδνπο ζην
ΞαξαηεξεηΪξην Ρηκψλ ηνπ πνπξγεΫνπ γεΫαο θαη ε ηξέρνπζα ηηκή (γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη
εθαξκνγή). Νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο ηηκέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο
πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, απνξξίπηνληαη. (Λ. 3918/2011, άξζξν 13, - ΦΔΘ 31/Α‘/02.03.2011).
Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ
ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν) θάθειιν «νηθνλνκηθή πξνζθνξά» ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ
ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην
Ξαξάξηεκα VI ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) ζε κνξθή .pdf.
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα
απφ ην ζχζηεκα.
Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.
Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδεηαη
ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ
άξζξνπ 102 ηνπ λ.4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην θεθάιαην 1.3 θαη ζην Ξαξάξηεκα I ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
Αλαιπηηθφηεξα :
Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ επΫ ηνηο εθαηφ (%) έθπησζεο ζηελ ηηκή
ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ επί ηεο εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο θαη πηζηνπνηνχκελεο Κέζεο Ιηαληθήο Ρηκήο
πψιεζεο ηνπ είδνπο θαηά ηελ κέξα παξάδνζεο, ζχκθσλα κε ηα δειηία πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο
Αηηηθήο.
Ρν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ Ωθπησζεο % κπνξεΫ λα εΫλαη δηαθνξεηηθφ γηα θΨζε εΫδνο.
Γηα θάζε είδνο ε αλαγξαθή ηνπ πνζνζηνχ επί ηνηο εθαηφ λα γίλεηαη κε ηξΫα δεθαδηθΨ ςεθΫα.
Γηα θάζε είδνο ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο πξνζθνξάο ζε ΔΟΥ λα γίλεηαη κε ηξΫα δεθαδηθΨ ςεθΫα, εθφζνλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο.
28
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Ρν ζχλνιν ηεο νκάδαο ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν
είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
Δθφζνλ ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π δελ κπνξεί λα
απνηππσζεί πνζνζηφ έθπησζεο, γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ σο άλσ
ειεθηξνληθή θφξκα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκΪ πξνζθνξΨο ηελ ηηκΪ κε ηξΫα (3)
δεθαδηθΨ ςεθΫα (αξηζκφ), πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ επί ηεο
ηηκήο αλαθνξάο γηα ηα αληίζηνηρα είδε.
ΞαξΨδεηγκα: Έζησ φηη ν ζπκκεηέρσλ πξνζθέξεη πνζνζηφ έθπησζεο 5,789% γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο
«ΑΟΛΗ ΛΥΞΝ». Δπίζεο, έζησ φηη ε ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ κέζε ιηαληθή ηηκή ρσξίο Φ.Ξ.Α πξηλ ηελ έθπησζε είλαη
6,63 €. Πηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ζπκπιεξψζεη σο
ηηκή πξνζθνξάο 6,246 € δηφηη: 6,63 € - 0,384 € (6,63 € * 5,789%) = 6,246 €
Θαζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, έρεη απνηππσζεί έκκεζα
ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, ζε κνξθή pdf, ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν κε ην
αλαγξαθφκελν πνζνζηφ Ωθπησζεο επΫ ηνηο εθαηφ (%) ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
ηνπ Ξαξαξηήκαηνο V, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.
2.4.5 Σξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ
Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 12 κελψλ
απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή,
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ.4412/2016θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην
φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε,
αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο
πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξαηείλνπλ ηηο
πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.
Πε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε
αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην
δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο.
2.4.6 Ιφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη ηξφπνο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο),
2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2
(Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,
β) ε νπνία πεξηέρεη αηειείο, ειιηπείο, αζαθείο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ΔΔΔΠ, εθφζνλ απηέο δελ επηδέρνληαη
ζπκπιήξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθήληζεο ή δηεπθξίληζεο ή, εθφζνλ επηδέρνληαη, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί
απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016
θαη ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο
πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1.
ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016,
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δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ν
πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ‘ ηεο παξνχζαο (πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο
θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.
ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ε) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ή ην
θφζηνο πνπ πξνηείλεη ζε απηήλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε
ζρέζε κε ηα αγαζά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ.4412/2016,
ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016,
η) ε νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο,
ηα) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο, εθφζνλ απηέο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ή ηε ζπκπιήξσζή ηνπο,
εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ.4412/2016,
ηβ) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ
αλάδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο ή
ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 2.2.4. επ., πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο,
ηγ) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, δηαπηζησζεί φηη ηα
ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη
έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
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3.

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

3.1 ΑπνζθξΨγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ
3.1.1 ΖιεθηξνληθΪ απνζθξΨγηζε πξνζθνξψλ
Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο, ήηνη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο 29, εθεμΪο ΔπηηξνπΪ Γηαγσληζκνχ, πξνβαίλεη
ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100
ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:
 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά»
θαη ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ηελ ΓΔΡΔΟΑ 24/01/2022 θαη ψξα 11:00πκ.
Πην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα κφλν ζηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ
Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ
αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΔΠΖΓΖΠ νξγάλσλ ηεο 30, εθαξκνδφκελσλ θαηά
ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη είλαη
ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΔΔΔΠ, ή φηαλ ιείπνπλ
ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη
κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο.
Ζ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ε
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά
εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο παξαιαβήο
πξνζθνξψλ. Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα31.
Δηδηθφηεξα:
α) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθά ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 72. Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο πξνζθφκηζεο, είηε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο
ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο
έληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ
ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο.
Πηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην αλσηέξσ
πξαθηηθφ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε
νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ.
Θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.4
ηεο παξνχζαο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο
επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο32.
β) Κεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ
ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ,
29

Δπηζεκαίλεηαη φηη, σο πξνο ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 221Α ηνπ λ. 4412/2016
Πην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηα φξγαλα πνπ γλσκνδνηνχλ πξνο ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ((επηηξνπή
δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο) ειέγρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφλησλ,
αμηνινγνχλ ηηο πξνζθνξέο, εηζεγνχληαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ θαηαθχξσζε ησλ
απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ή θαηάπησζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη γλσκνδνηνχλ γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη
θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο.
31
Άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. Ξξβι θαη έθζεζε ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ επί ηνπ άξζξνπ 42 λ. 4781/2021
32
Άξζξν 72 παξ. 13 λ. 4412/2016
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ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ33.
γ) Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ
πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά,
ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο θαη
εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα
αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ
πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ.
4412/2016. Δάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο ηηκήο
ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή.
Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.34
Πηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ηα αλσηέξσ πξαθηηθά
εθδίδεηαη απφθαζε γηα ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ 35 («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο»,
«Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά») θαη ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί εγγξάθσο, κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε
κεηνδφηε ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο») λα ππνβάιεη ηα
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 θαη ηελ παξάγξαθν 3.2 ηεο
παξνχζαο, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ
θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
Πε θάζε πεξίπησζε, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλζηαδίσλ ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ήηνη Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο, Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο,
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3.3 ηεο παξνχζαο, πνπ εθδίδεηαη κεηά ην πέξαο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ ηεο δηαδηθαζίαο.
Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο 36.

3.2 Ξξφζθιεζε ππνβνιΪο δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ

θαηαθχξσζεο -ΓηθαηνινγεηηθΨ

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή πξφζθιεζε
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ
αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ
εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.5.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.5 απηήο.
Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ απνζηέιινληαη απφ
απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο.
Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε εξγάζηκε
εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο,
πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ
θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο

33

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα εγθξίλεη ην πξαθηηθφ απηφ κε εζσηεξηθή ηεο απφθαζε.
Άξζξν 90 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016.
35
Άξζξν 100, παξ. 2 λ. 4412/2016
36
Άξζξν 100, παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016
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πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ
2.4.2.537.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ, ε
αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα
ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ.
4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζε απηφλ.
Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο,
ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
Πηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν ρξφλν
απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα
αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή ηφζν εληφο ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη
εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηέξσ πξνβιέπεηαη. Ζ παξνχζα
ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην ζηάδην
θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.
4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά
απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή
ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.5 (θξηηήξηα
πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,
Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο
πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο
(ΔΔΔΠ) φηη πιεξνί, νη νπνίεο κεηαβνιέο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο κεηαβνιέο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε
θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 38.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε Ϊ δελ πξνζθνκίζεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά Ϊ δελ απνδείμεη φηη: α) δελ βξίζθεηαη ζε κία
απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
πνηνηηθήο επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη αλσηέξσ (παξάγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, αηηηνινγεκέλα θαη θαηφπηλ γλψκεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ, κπνξεί λα
θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα αγαζψλ απφ απηή πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.3 ζε πνζνζηφ θαη σο εμήο: έσοεθαηφλ είθνζη ηνηο εθαηφ (120%) ζηελ
πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη έσο νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο
πνζφηεηαο.

3.3 Θαηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο
3.3.1. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε έγθξηζεο ησλ
37
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πξαθηηθψλ ησλ πεξ. α & β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 (πεξί αμηνιφγεζεο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά
νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ λ.
4412/2016, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ, θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «Ππλεκκέλα
Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». Κεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη
πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 39. Θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ επηηξέπεηαη
ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο. 40
3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο
ζσξεπηηθά:
α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί
νξηζηηθά,
β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη
άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο
αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ, εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο
ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
372 ηνπ λ. 4412/2016,
γ) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 324
έσο 327 ηνπ λ. 4700/2020, εθφζνλ απαηηείηαη,
θαη
δ) ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε,
ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79Α ηνπ λ. 4412/2016, ζηελ
νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ
104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη
κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ δεισζνχλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν.
Κεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν,
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, λα πξνζέιζεη
γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ αλάδνρν.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα
πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία,
γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Πηελ
πεξίπησζε απηή, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα
εγγπεηηθή επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΘ.
Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ
επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν
αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΘ.
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3.4 ΞξνδηθαζηηθΩο ΞξνζθπγΩο - ΞξνζσξηλΪ ΓηθαζηηθΪ ΞξνζηαζΫα
Α. Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα ζχκβαζε
θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ αλεμάξηεηε Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ), ζχκθσλα
κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 345επ. λ. 4412/2016 θαη 1επ. π.δ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο
λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ 41 .
Πε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο,
ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην
ΘΖΚΓΖΠ.
Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο
πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο42 .
Νη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ αξρίδνπλ ηελ
επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη
νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη εμαηξεηέα ή Πάββαην, φηαλ πεξάζεη
νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:5943.
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία»
ζηελ ειεθηξνληθή πεξηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε «Ξξνδηθαζηηθή
Ξξνζθπγή» ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Θ..Α. Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα
ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 363 Λ. 4412/2016 . Ζ επηζηξνθή ηνπ
παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ, β)
φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ
απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ
πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ κεηά απφ άζθεζε
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 39/2017. Όκσο, κφλε ε
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ
επηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Θιηκάθην πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-2 λ.
4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά.
Κεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε αλαζέηνπζα αξρή, κέζσ
ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία»:
α) Θνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηεο ζε θάζε
ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη
ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία
εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνζθνκίδνληαο φια ηα
θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ.
41

Άξζξν 360 παξ. 1 λ. 4412/2016 θαη 3 παξ. 1 π.δ. 39/2017.
Άξζξν 361 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 4 π.δ. 39/2017
Ξαξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 θαη άξζξν 18 ηεο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο
ΓΗΑΘΖΟΜΖ Φ182/2021 (ΔΠΖΓΖΠ 149460)
Πειίδα 34
42
43

Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

21PROC009873241 2021-12-30
β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΞΞ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, ηνλ πιήξε
θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο αιιά θαη ηελ Έθζεζε
Απφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. Πηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη αξρηθή ή
ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή
πξάμεο.
γ) Θνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο Ξαξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ηπρφλ ηε
ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα
απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο.
δ)Ππκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ
ΔΠΖΓΖΠ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο .
Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ
ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Β. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, κε ην ίδην δηθφγξαθν εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθά ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη ηελ αθχξσζή ηεο
ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. Ρν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απφ ηελ Α.Δ.Ξ.Ξ. Γηθαίσκα άζθεζεο ηνπ σο άλσ έλδηθνπ βνεζήκαηνο έρεη θαη ε
αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε Α.Δ.Ξ.Ξ. θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, αιιά θαη απηφο ηνπ νπνίνπ έρεη
γίλεη ελ κέξεη δεθηή ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή.
Κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ
απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο
έσο ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αίηεζεο ζην Γηθαζηήξην.
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαη αθχξσζεο πεξηιακβάλεη κφλν αηηηάζεηο πνπ είραλ πξνηαζεί κε ηελ πξνδηθαζηηθή
πξνζθπγή ή αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. ή ην πεξηερφκελν ησλ απνθάζεψλ ηεο. Ζ
αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ αζθήζεη ηελ αίηεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, κπνξεί λα
πξνβάιεη θαη νςηγελείο ηζρπξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηνπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη
νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ άκεζε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 44
Ζ σο άλσ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζην σο αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ
θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο
απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ελψ ε δηθάζηκνο γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο δελ
πξέπεη λα απέρεη πέξαλ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ δηθνγξάθνπ.45
Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο κε θιήζε θνηλνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ αηηνχληνο πξνο ηελ Α.Δ.Ξ.Ξ., ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, αλ δελ έρεη αζθήζεη απηή ηελ αίηεζε, θαη πξνο θάζε ηξίην ελδηαθεξφκελν, ηελ θιήηεπζε
ηνπ νπνίνπ δηαηάζζεη κε πξάμε ηνπ ν Ξξφεδξνο ή ν πξνεδξεχσλ ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ ή Ρκήκαηνο έσο
ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Ν αηηψλ ππνρξενχηαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηνπ ελδίθνπ
βνεζήκαηνο λα πξνβεί ζηηο παξαπάλσ θνηλνπνηήζεηο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) εκεξψλ απφ
ηελ έθδνζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο σο άλσ πξάμεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα
(10) εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο θαηαηίζεηαη ε παξέκβαζε θαη δηαβηβάδνληαη ν θάθεινο
θαη νη απφςεηο ησλ παζεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ. Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο θαηαηίζεληαη ζην Γηθαζηήξην
θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ δηαδίθσλ.
Δπηπξφζζεηα, ε παξέκβαζε θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ παξεκβαίλνληνο ζηα ινηπά κέξε ηεο δίθεο εληφο
δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, αιιηψο ινγίδεηαη σο απαξάδεθηε. Ρν δηαηαθηηθφ ηεο δηθαζηηθήο
απφθαζεο εθδίδεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ή απφ ηελ πξνζεζκία γηα
ηελ ππνβνιή ππνκλεκάησλ.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ θσιχνπλ ηε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή
δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζή ηεο
αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ
ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί
δηαθνξεηηθά.46 Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα
ζην άξζξν 372 παξ. 5 ηνπ Λ. 4412/2016.
Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ αηηήζεθε ή αηηήζεθε αλεπηηπρψο ηελ αλαζηνιή θαη ε ζχκβαζε ππνγξάθεθε θαη ε
44

Ξξβι. άξζξν 372 παξ. 1 θαη 2 Λ. 4412/2016.
Ξξβι. άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.
Ξξβι άξζξν 372 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016.
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εθηέιεζή ηεο νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 32 ηνπ π.δ. 18/1989.
Αλ ην δηθαζηήξην αθπξψζεη πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ην
θχξνο ηεο ηειεπηαίαο δελ ζίγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε απηήο είρε αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ηεο ζχκβαζεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε δελ είλαη άθπξε, ν ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα αμηψζεη
απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 373 ηνπ λ. 4412/2016.
Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 18/1989.

3.5 ΚαηαΫσζε ΓηαδηθαζΫαο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη, αηηηνινγεκέλα, ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο
αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε
δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην
ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
Δηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο φηαλ απηή απνβεί άγνλε είηε ιφγσ κε
ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεπηέξνπ
εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105, πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο.
Δπίζεο κπνξεί λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία: α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, εθηφο
εάλ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ην ζθάικα ή ηελ παξάιεηςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 106, β) αλ νη
νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε
εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ
νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε)
ζηελ πεξίπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 97,πεξί ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, ζη) γηα άιινπο
επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ηδίσο, δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
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4.

ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ

4.1 ΔγγπΪζεηο (θαιΪο εθηΩιεζεο)
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72
παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο θαη
θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
ΞαξάξηεκαVII ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ.4412/2016.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.
Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΞΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή
εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά απφ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ
ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
Πε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή
ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο γίλεηαη
κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.

4.2 Ππκβαηηθφ πιαΫζην – ΔθαξκνζηΩα λνκνζεζΫα
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.

4.3 Όξνη εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο
4.3.1Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ
δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ
δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ηνπ λ.4412/2016.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
4.3.2 Πηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2939/2001,
επηπιένλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ
άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ
παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Κεηξψν Ξαξαγσγψλ (ΔΚΞΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ν.ΑΛ.
εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ ΔΚΞΑ ηνπ ππφρξενπ
παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ
7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.47.

47
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4.4 ΡξνπνπνΫεζε ζχκβαζεο θαηΨ ηε δηΨξθεηΨ ηεο
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/2016 θαη θαηφπηλ
γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β‘ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016.

4.5 ΓηθαΫσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ
λ.4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ.
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5.

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ

5.1 Ρξφπνο πιεξσκΪο
5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθΨ θΨζε κΪλα, κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ εθηειέζηεθε κέζα ζην κήλα απηφ (νη
πνζφηεηεο πνπ παξαδφζεθαλ θαη έγηλε δηαρείξηζε απηψλ) κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ηκήκαηνο απηνχ
ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. Ρα παξαπάλσ
ηζρχνπλ θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε αμία πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκβάζεσλ (π.ρ.
πξφζηηκν, θ.ιπ.).
Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ.4412/2016, θαζψο θαη
θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν
θαη ηελ πιεξσκή.
5.1.2. Ρνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί
ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ
παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πνπξγείνπ
Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 48
γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ
(άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ.4412/2016).49
δ) Θξάηεζε ππέξ Τπρηθήο γείαο: 2%
Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ‘
απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%.
Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο
επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ[1% (πγξά θαχζηκα), 4% (ινηπά αγαζά), 8% (ππεξεζίεο)].

5.2 ΘΪξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΩα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο
5.2.1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο50 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ
απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο):
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο,
β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή/θαη δελ
ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) εθφζνλ δελ θνξηψζεη, δελ παξαδψζεη ή δελ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά αγαζά ή δελ επηζθεπάζεη ή δελ
ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.
Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ πεξίπησζε γ, ε
αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203

48

Ν ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ
θξάηεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Νηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.
4412/2016
49
Ξξβι πνπξγηθή Απφθαζε 1191/14-3-2017 (Β' 969) ―Θαζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο
θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (Α.Δ.Ξ.Ξ.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)‖.
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ηνπ λ. 4412/201651 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί
ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
αλσηέξσ φριεζεο. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν αλάδνρνο λα
ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο
πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Ν αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά πεξίπησζε,
β) Θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή
πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα,
αλαζέηνληαο ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ
θνξέα πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ απνδερζεί ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα
πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, απφ
ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα είηε κε δηελέξγεηα λέαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο είηε κε πξνζθπγή ζηε
δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016. Ρν δηαθέξνλ ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηχπν:
Γ = (ΡΘΡ ΡΘΔ) x Ξ Όπνπ: Γ = Γηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή
πξνκεζεπηεί ηα αγαζά πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα,
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Ρν δηαθέξνλ ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, αιιηψο ζεσξείηαη ίζν κε κεδέλ.
ΡΘΡ = Ρηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ
έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ λέν αλάδνρν.
ΡΘΔ = Ρηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ
έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο.
Ξ = Ππληειεζηήο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή
απφ ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο ιακβάλεη ηελ ηηκή 1,01.
Ν θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο επηβάιιεηαη ζηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, πνπ εθδίδεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθανθηψ (18) κελψλ κεηά ηελ έθδνζε θαη ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο απφθαζεο θήξπμεο εθπηψηνπ, θαη εθφζνλ θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ησλ αγαζψλ πνπ δελ
πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ
είζπξαμε ηνπ δηαθέξνληνο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ
Θψδηθα Δίζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. Ρν δηαθέξνλ εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Λ.4412/16, επηβάιιεηαη
πξφζηηκν52 πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
Ρν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο
ΦΞΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ
παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο
απηψλ.
Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα
ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο
θφξησζεο - παξάδνζεο.
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ
πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο
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εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν
πνζφ.
Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε
ηεο έλσζεο.

5.3 ΓηνηθεηηθΩο πξνζθπγΩο θαηΨ ηε δηαδηθαζΫα εθηΩιεζεο
Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ
άξζξσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο), 6.1. (Σξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4.
(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη‘ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα
αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο
ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο
πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ
ζηηο πεξηπηψζεηο β‘ θαη δ‘ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Θαηά ηεο απφθαζεο
απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ
επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν
αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη
ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί.

5.4 ΓηθαζηηθΪ επΫιπζε δηαθνξψλ
Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζην
πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν
ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6
ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ.4412/2016. Ξξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη
ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε
πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
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6.

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ

6.1 Σξφλνο παξΨδνζεο πιηθψλ
6.1.1. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά ηκεκαηηθΨ.
Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ.4412/2016. Πηελ πεξίπησζε
πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη
αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε
παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ.4412/2016.
6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ
ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη
έθπησηνο.
6.1.3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε
ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην
πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη
ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε
εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο
πξνζθνκίζηεθε.

6.2 ΞαξαιαβΪ πιηθψλ - Σξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβΪο πιηθψλ
6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ
ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/16 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ. Θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη
πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
Ρν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ –
νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ
άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16.
Ρα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη
ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο.
ιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο
ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα
επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Ρα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ
αλάδνρν.
Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ
απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄έθεζε
ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε
απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ
208 ηνπ Λ.4412/16.
Ρν απνηέιεζκα ηεο θαη‘ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε.
Ν αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα
απνηειέζκαηα ηεο θαη‘ έθεζε εμέηαζεο.

6.3 Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – ΑληηθαηΨζηαζε
6.3.1. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε
απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
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6.3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο
ζεσξείηαη σο
εθπξφζεζκνο
θαη
ππφθεηηαη
ζε θπξψζεηο
ιφγσ
εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη
εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.3.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3
ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ.4412/2016.

6.4 ΓεΫγκαηα
Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο δείγκαηα.

6.5 ΘαηαγγειΫα ηεο ζχκβαζεο - πνθαηΨζηαζε ΞξνκεζεπηΪ
6.5.1 Πηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν Ξξνκεζεπηήο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα
έλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα
θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ ΑΘ, πεξί ακθνηεξνβαξψλ ζπκβάζεσλ.
6.5.2 Δάλ ν Ξξνκεζεπηήο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε
θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ε
αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, νκνίσο, λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο
απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΘ.
6.5.3 Πε ακθφηεξεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα
πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά, κεηνδφηε/εο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα αλαιάβεη/νπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εθπηψηνπ
Ξξνκεζεπηήο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο πνπ είρε ππνβάιεη ν
έθπησηνο (ξεηή ξήηξα ππνθαηάζηαζεο).
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η – ΑλαιπηηθΪ ΞεξηγξαθΪ Φπζηθνχ & Νηθνλνκηθνχ ΑληηθεηκΩλνπ ηεο Πχκβαζεο
Αλαζέηνπζα Αξρή:

Έδξα:
Πηνηρεία Δπηθνηλσλίαο:

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν:

Αληηθείκελν Πχκβαζεο:
Αξηζκφο αλαθνξάο:
Θσδηθφο θπξίνπ ιεμηινγίνπ
CPV:
Δθηηκψκελε ζπλνιηθή αμία:
Θξηηήξην αλάζεζεο:

Γηάξθεηα ζχκβαζεο-Σξφλνη
παξάδνζεο:
Ξαξαηάζεηο:
Ρφπνο
πινπνίεζεο/παξάδνζεο:
Ξαξαδνηέα-Γηαδηθαζία
Ξαξαιαβήο:
Δγγπήζεηο:
Ρξνπνπνίεζε Πχκβαζεο:

Θαηαιεθηηθή Ζκεξνκελία
πνβνιήο Ξξνζθνξψλ

Ρφπνο Θαηάζεζεο
Ξξνζθνξψλ

Ζκεξνκελία Απνζθξάγηζεο
Ξξνζθνξψλ
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Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Νξγαληζκφο δεκνζίνπ δηθαίνπ
Θχξηα δξαζηεξηφηεηα: γεία
ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 114, ΑΘΖΛΑ, Ρ.Θ.:11527
Θσδηθφο NUTS: GR300
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Ζιίαο Ξνιίηεο
Ρειέθσλν:+302132088715/ +302132088474
Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν:prom@hippocratio.gr
http://www.hippocratio.gr/
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα απεξηφξηζηε, πιήξε,
άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε
Ξξνκήζεηα εηδψλ Καλαβηθήο
Φ182/2021
Α/Α ΔΠΖΓΖΠ:149460
03222000-3 Φξνχηα θαη θαξπνί
117.274,85€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ (Αμία ρσξίο ΦΞΑ 103.784,18€)
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηνπ
πςειφηεξνπ πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) επί ηεο εθάζηνηε
δηακνξθνχκελεο θαη πηζηνπνηνχκελεο Κέζεο Ιηαληθήο Ρηκήο Ξψιεζεο,
γηα ηα είδε πνπ εληάζζνληαη ζην Γειηίν Ρηκψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο
Αηηηθήο.
Έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έσο εμάληιεζεο
ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο.
Γ.Λ.Α «Ηππνθξάηεην» (Βαζ. Πνθίαο 114, Αζήλα)
Ρκεκαηηθή παξάδνζε
Απαηηνχληαη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Ππκκεηνρήο, Θαιήο Δθηέιεζεο
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα
απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/2016 θαη
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
ΖιεθηξνληθΪ ππνβνιΪ: ΡΟΗΡΖ 18.01.2022, ψξα 15:00κκ.
Έληππε πξνζθνξΨ: Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο
πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά πξνζθνκίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζε
έληππε κνξθή έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ.
ΖιεθηξνληθΪ
πνβνιΪ:
Πηε
δηαδηθηπαθή
πχιε
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π) (ειεθηξνληθή κνξθή)
Έληππα δηθαηνινγεηηθΨ θαηΨ πεξΫπησζε:
Πηελ έδξα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114, Ρκήκα Γξακκαηείαο (Ηζφγεην)
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ ζα
γίλεη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π ηελ
ΓΔΡΔΟΑ 24.01.2022, ψξα ΔιιΨδαο 11:00π.κ.
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Γηεχζπλζε ηζηνζειίδαο
αλάξηεζεο ηεχρνπο
πξνθήξπμεο
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ – Ξξνθεξπζζφκελα ΔΫδε

Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΘΥΓΗΘΝΠ
Γ.Λ.Α.Η

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
ΔΗΓΝΠ

ΚΝΛΑΓΑ
ΚΔΡΟΖΠΖΠ

ΕΖΡΝΚΔΛΖ
ΞΝΠΝΡΖΡΑ

ΞΟΝΞ/ΠΑ
ΓΑΞΑΛΖ ΚΔ
Φ.Ξ.Α.

ΡΦ005

ΒΑΛΗΙΗΔΠ

Θηιφ

ΡΣ001

ΑΓΓΝΟΗΑ

Ρεκάρην

2.712,000 €
3.118,800 €
618,675 €
106,785 €
418,100 €
3.152,700 €
2.881,500 €
720,375 €
2.124,400 €
6.784,520 €
2.162,820 €
1.943,600 €

ΡΣ003

ΞΟΑΠΑ

Θηιφ

ΡΚ025

ΑΛΖΘΝΠ

Ρεκάρην

ΡΣ010

ΑΛΡΗΓΗΑ

Θηιφ

ΡΦ002

ΑΣΙΑΓΗΑ

Θηιφ

ΡΦ003

ΒΔΟΗΘΝΘΑ

Θηιφ

ΡΣ107

ΒΙΖΡΑ

Θηιφ

ΡΣ025

ΘΑΟΝΡΑ

Θηιφ

ΡΣ035

ΘΝΙΝΘΘΑΘΗΑ

Θηιφ

ΡΣ040

ΘΝΛΝΞΗΓΗ

Θηιφ

ΡΣ 046

ΘΟΔΚΚΓΗΑ ΑΞΝΦΙ.

Θηιφ

2500
12000
750
350
500
3000
3000
850
4000
7600
2200
2000

ΡΓ156

ΞΑΡΑΡΔΠ
ΑΞΝΦΙΝΗΥΚΔΛΔΠ

Θηιφ

28000

22.464,400 €
1.403,765 €
6.864,750 €
488,160 €
3.005,800 €

ΡΣ055

ΙΑΣΑΛΝ

Θηιφ

ΡΦ010

ΙΔΚΝΛΗΑ

Θηιφ

ΡΚ030

ΚΑΗΛΡΑΛΝΠ

Ρεκάρην

ΚΑΛΡΑΟΗΛΗΑ

Θηιφ

4601
7500
1800
3500

Θηιφ

490

415,275 €

Θηιφ

320

220,576 €
9.627,600 €
2.118,750 €
2.228,360 €
1.559,400 €
2.064,510 €
367,928 €
3.745,950 €
826,595 €
722,070 €
406,800 €
120,458 €
339,000 €
1.824,950 €

ΡΦ019

ΚΔΙΗΡΕΑΛΔΠ
ΡΠΑΘΥΛΗΘΔΠ
ΚΔΙΗΡΕΑΛΔΠ
ΦΙΑΠΘΔΠ

18

ΡΣ071

19

ΡΣ070

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ΡΦ011

ΚΖΙΑ

Θηιφ

ΡΦ004

ΚΞΑΛΑΛΑ

Θηιφ

ΡΣ041

ΚΞΟΝΘΝΙΝ

Θηιφ

ΡΦ012

ΛΔΘΡΑΟΗΛΗΑ

Θηιφ

ΡΦ014

ΞΔΞΝΛΗ

Θηιφ

ΡΣ095

ΞΗΞΔΟΗΔΠ ΣΝΛΡΟΔΠ

Θηιφ

ΡΦ020

ΞΝΟΡΝΘΑΙΗΑ

Θηιφ

ΡΣ105

ΟΑΓΗΘΗΑ

Θηιφ

ΡΦ015

ΟΝΓΑΘΗΛΑ

Θηιφ

ΡΣ120

ΠΔΙΗΛΑ

Θηιφ

ΡΣ121

ΠΔΙΔΟΗ

Θηιφ

ΡΣ125

ΠΘΝΟΓΑ

Ρεκάρην

ΠΡΑΦΙΗΑ

Θηιφ

12000
2500
1700
2000
2900
370
8500
950
900
450
130
1500
1700

Θηιφ

650

550,875 €

Ρεκάρην

900

1.169,550 €

Ρεκάρην

2000
ΔΑΠΑΝΗ:

1.220,400 €
90.500,197

ΡΦ016

33

ΡΣ085

34

ΡΣ092

35

ΡΣ065

ΡΝΚΑΡΔΠ Α'
ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ
ΞΑΡΕΑΟΗΑ
ΞΟΝΒΟΑΠΚΔΛΑ
500γξ
ΚΑΟΝΙΗ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗI – ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο
CPV

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΥΛ

03222000-3 Φξνχηα θαη θαξπνΫ
ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΛΥΞΥΛ ΝΞΥΟΝΙΑΣΑΛΗΘΥΛ
Ρα Λσπά Νπσξνιαραληθά πξέπεη λα είλαη <<Α>> Θαηεγνξίαο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο
εκπνξίαο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Θ.Ρ.Ξ (Άξζξν 119), ησλ
ηζρπφλησλ Θαλνληζκψλ θαη Γηαηάμεσλ (ΦΔΘ 52 ηεο 28/1/94 πεξί πνηνηηθνχ ειέγρνπ λσπψλ
νπσξνιαραληθψλ), Θαλνληζκφ 2200/96 θαη 1148/01 ΘΑ 257543/31.07.03, ΦΔΘ 1122/08/08/03 πεξί
ππνρξεσηηθήο ηππνπνίεζεο (ζπζθεπαζίαο θαη επηζήκαλζεο) ησλ λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ
εηζάγνληαη, εμάγνληαη, δηαθηλνχληαη ή πσινχληαη ζηηο πάζεο θχζεσο αγνξέο θαη θαηαζηήκαηα ησλ ρσξψλ
ηεο Δ.Δ, ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο (Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 14/89 Άξζξν 3 θαη Άξζξν 67β) πεξί
ιήςεο εηδηθψλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηα λσπά νπσξνιαραληθά εγρψξηαο παξαγσγήο, θαηά ηελ εκπνξία θαη
δηαθίλεζή ηνπο απφ ηε βάζε παξαγσγήο κέρξη ηελ ηειηθή θαηαλάισζή ηνπο, λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ
Θαλνληζκψλ [Θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 543/2011 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 7εο Ηνπλίνπ 2011 γηα ηε ζέζπηζε
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ Ππκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηνπο
ηνκείο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ κεηαπνηεκέλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ, ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ.
1580/2007 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2007 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ
(ΔΘ) αξηζ. 2200/96, (ΔΘ) αξηζ. 2201/96 θαη (ΔΘ) αξηζ. 1182/2007 ηνπ Ππκβνπιίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ
νπσξνθεπεπηηθψλ].
ΓΔΛΗΘΑ
Ρα Λσπά Νπσξνιαραληθά πξέπεη λα είλαη θξΩζθα ( ην αλψηεξν ηξηψλ εκεξψλ – γηα ηα νπσξνιαραληθά
επνρήο), λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 543/2011 ψζηε λα είλαη :
- αθέξαηα,
- πγηή (απνθιείνληαη πξντφληα πνπ είλαη πξνζβεβιεκέλα απφ ζήςε ή αιινηψζεηο πνπ ηα θαζηζηνχλ
αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε),
- θαζαξά, νπζηαζηηθά απαιιαγκέλα απφ θάζε νξαηή μέλε χιε,
- απαιιαγκέλα απφ παξάζηηα θαη γεληθφηεξα επηβιαβείο νξγαληζκνχο θαη λα κελ εκθαλίδνπλ αιινίσζε ηεο
ζχζηαζεο ή ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ,
- απαιιαγκέλα απφ κε θπζηνινγηθή εμσηεξηθή πγξαζία,
- απαιιαγκέλα απφ αξρή εμσηεξηθήο μήξαλζεο,
- απαιιαγκέλα απφ δεκηέο νθεηιφκελεο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ή παγεηφ,
- απαιιαγκέλα απφ μέλε νζκή ή/ θαη μέλε γεχζε,
- απαιιαγκέλα ππνιεηκκάησλ θπηνθαξκάθσλ θαη ξαδηελεξγψλ θαηαινίπσλ φπσο είλαη ηα αθφινπζα:
νξγαλνθσζθνξηθά, νξγαλνρισξηνκέλα θαη πδξνγνλάλζξαθεο.
- Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη επαξθψο αλαπηπγκέλα, αιιά φρη ππεξβνιηθά, θαη νη θαξπνί λα βξίζθνληαη ζε
ηθαλνπνηεηηθφ ζηάδην σξίκαλζεο θαη λα κελ είλαη ππεξψξηκνη.
Ρα πξντφληα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ηέηνηα, ψζηε λα ηνπο επηηξέπεη:
- λα αληέρνπλ ηε κεηαθνξά θαη ηνλ ελ γέλεη ρεηξηζκφ,
- λα θζάλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ.
θαη λα ζπζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπο θαηά ηελ κεηαθνξά θαη
απνζήθεπζε.
Ρα πξντφληα ζηε ζπζθεπαζία πξέπεη λα είλαη ζε δηαηεηαγκέλα ζηξψκαηα κε νκνηνγελέο πεξηερφκελν θαη πνηέ
ρχκα θαη ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο θαη ηππνπνίεζε, έηζη φπσο απηέο
πξνζδηνξίδνληαη ζην ΞαξΨξηεκα Η ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 543/2011 θαη ζηελ Αξηζκ. Α2718/28- 7-2014 ΦΔΘ Β 2090/31-7-2014 ΘσδηθνπνΫεζε Θαλφλσλ ΓηαθΫλεζεο θαη ΔκπνξΫαο
Ξξντφλησλ θαη ΞαξνρΪο πεξεζηψλ (Θαλφλεο ΓΗ.Δ.Ξ.Ξ..).
Ρν πεξηερφκελν θάζε ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο, λα πεξηέρεη πξντφληα ηεο ίδηαο θαηαγσγήο,
πνηθηιίαο, πνηφηεηαο, κεγέζνπο θαη ζαθψο ηνπ ηδίνπ βαζκνχ αλάπηπμεο θαη σξίκαλζεο.
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Θάζε ζπζθεπαζία πξέπεη λα θέξεη εμσηεξηθά ζπγθεληξσκέλεο ζηελ ίδηα πιεπξά κε επαλάγλσζηνπο,
αλεμίηεινπο θαη επδηάθξηηνπο ραξαθηήξεο ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο:
Α. ΡαπηνπνΫεζε: Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ ζπζθεπαζηή θαη/ή ηνπ απνζηνιέα. Ζ έλδεημε απηή κπνξεί λα
αληηθαζίζηαηαη:
— γηα φιεο ηηο ζπζθεπαζίεο εθηφο απφ ηηο πξνζπζθεπαζίεο, απφ ηνλ θσδηθφ ηνπ ζπζθεπαζηή θαη/ή ηνπ
απνζηνιέα πνπ έρεη εθδνζεί ή αλαγλσξηζηεί απφ επίζεκε ππεξεζία, ζπλνδεπφκελν απφ ηελ έλδεημε
«ζπζθεπαζηήο θαη /ή απνζηνιέαο» (ή ηζνδχλακε ζπληνκνγξαθία),
— γηα ηηο πξνζπζθεπαζίεο θαη κφλν, απφ ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πσιεηή πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο
ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο, ζπλνδεπφκελα απφ ηελ έλδεημε «ζπζθεπαζκέλν γηα:» ή ηζνδχλακε έλδεημε.
Πηελ πεξίπησζε απηή, ε εηηθέηα πξέπεη λα πεξηέρεη θαη έλαλ θσδηθφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζπζθεπαζηή
θαη/ή ζηνλ απνζηνιέα. Ν πσιεηήο παξέρεη ζηηο ππεξεζίεο ειέγρνπ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ θσδηθνχ απηνχ.
Β. Φχζε ηνπ πξντφληνο — Θνηλή νλνκαζία ηνπ είδνπο, αλ ην πξντφλ δελ είλαη νξαηφ εμσηεξηθά.
— Νλνκαζία ηεο πνηθηιίαο.
Γ. ΘαηαγσγΪ ηνπ πξντφληνο — Σψξα θαηαγσγήο θαη ελδερνκέλσο, πεξηνρή παξαγσγήο ή εζληθή ή
πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή νλνκαζία.
Γ. ΔκπνξηθΨ ραξαθηεξηζηηθΨ — Ξνηνηηθή Θαηεγνξία.
— Κέγεζνο εθθξαδφκελν σο:
— Διάρηζην θαη κέγηζην κέγεζνο (ζε mm) ή — θσδηθφ(-νχο) κεγέζνπο πνπ αθνινπζείηαη, πξναηξεηηθά, απφ
ην ειάρηζην ή κέγηζην κέγεζνο ή ηνλ αξηζκφ
Δ. Αξηζκφο παξηΫδαο
Όηαλ νη ζπζθεπαζίεο παξνπζηάδνληαη ζε παιέηα, νη ελδείμεηο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε επδηάθξηην ζεκείν
ζε δχν ηνπιάρηζηνλ πιεπξέο ηεο παιέηαο.
Νη ζπζθεπαζίεο ησλ νπσξνιαραληθψλ λα είλαη θαηά πξνηίκεζε ράξηηλεο, θαζαξέο, απαιιαγκέλεο απφ νζκέο,
μέλα ζψκαηα θαη πγξαζία, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κεηαθνξά θαη ε δηαθίλεζή ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθή
θαηάζηαζε.
Ρα πιηθά παξαζθεπήο ησλ ραξηνληψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ραξηνθηβσηίνπ πξέπεη λα
είλαη θαηλνχξηα, θαζαξά θαη απφ πιηθφ ηέηνην, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ εζσηεξηθέο ή
εμσηεξηθέο αιινηψζεηο ζην πξντφλ θαη θαηάιιεια γηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε
πιηθψλ θαη ηδίσο ραξηηψλ ή ζεκάησλ πνπ πεξηέρνπλ εκπνξηθέο ελδείμεηο, επηηξέπεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ε εθηχπσζε ή ε επίζεζε ηεο εηηθέηαο έρεη γίλεη κε κειάλη ή θφιια πνπ λα κελ είλαη ηνμηθά.
ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ
ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) Αξηζκ. 2073/2005 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Λνεκβξίνπ 2005 πεξί κηθξνβηνινγηθψλ
θξηηεξίσλ γηα ηα ηξφθηκα.
1. E. Coli

10/ gr.

2. Salmonella spp. απνπζία ζηα 25 gr.
3. Singella απνπζία ζηα 25 gr.
4. E. Coli 0157:Ζ 7 απνπζία ζηα 25 gr.
ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΑ:
ΙΑΣΑΛΗΘΑ:
ΑΓΓΝΟΗΑ Cucumis sativus-Πηθπφο Ρα αγγνχξηα πξέπεη, πιένλ ησλ γεληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο, λα
είλαη φςεσο λσπήο, ζθηρηά, ρσξίο πηθξή γεχζε. Ρα αγγνχξηα πξέπεη λα είλαη νιφθιεξα, αθέξαηα, πγηή,
απαιιαγκέλα απφ πξνζβνιέο δσηθψλ παξαζίησλ, ηξσθηηθψλ θαη αζζελεηψλ, θαιά ζρεκαηηζκέλα κε επαξθή
αλάπηπμε, πεξηπνηεκέλα, θαζαξά (θπξίσο απαιιαγκέλα απφ θαηάινηπα ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ,
ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζίαο θαη θάζε άιιν μέλν ζψκα), ρσξίο εμσηεξηθή αζπλήζηζηε πγξαζία, αιινηψζεηο
απφ παγεηφ ή/θαη ήιην θαη ρσξίο ίρλε κνχριαο, κψισπεο ή άιιεο δεκηέο. Ρα αγγνχξηα πξέπεη λα έρνπλ
ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε, έρνληαο ζπγρξφλσο ζπφξνπο ηξπθεξνχο, ζρεκαηηζκέλα θαη ζρεδφλ ίδηα. Ρν κέγεζνο
ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα έρεη κήθνο απφ 20-30 cm θαη δηάκεηξν κεηαμχ 4 θαη 7 cm. Ζ ζπζθεπαζία ησλ
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αγγνπξηψλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε λάηινλ ζαθνχιεο ή ραξηνθηβψηηα κε νπέο. Ρα αγγνχξηα πξέπεη λα είλαη
αξθεηά ζθηθηά θαηά ηε ζπζθεπαζία πνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν άλεην ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε δεκηά
θαηά ηε κεηαθνξά. Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε νπζία ή /θαη νζκή. Ρα πξντφληα
πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ αλάπηπμε θαη θαηάζηαζε ηέηνηα πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά
θαη ζηε κεηαρείξηζε ψζηε λα θηάλνπλ ζην πξννξηζκφ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα αληαπνθξίλνληαη
πιήξσο ζηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ.
ΘΑΟΝΡΑ Γαχθνο (Daucus) ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Πειηλνεηδψλ Ρα θαξφηα πξέπεη λα είλαη πγηή (απνθιείνληαη ηα
πξντφληα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ζήςε ε απφ αιινηψζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηα θαηαζηήζνπλ
αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε), λα είλαη θαζαξά δειαδή λα είλαη πξαθηηθά απαιιαγκέλα απφ νξαηά μέλα
ζψκαηα, λα είλαη ζθηθηά, λα είλαη πξαθηηθά απαιιαγκέλα απφ επηβιαβείο νξγαληζκνχο, λα είλαη πξαθηηθά
απαιιαγκέλα απφ δεκίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ επηβιαβείο νξγαληζκνχο, λα κε θέξνπλ γξακκψζεηο, λα µελ
έρνπλ ζπνξνπνηεζεί, λα µε δηαθιαδίδνληαη θαη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ δεπηεξεχνπζεο ξίδεο, λα είλαη
απαιιαγκέλα απφ κε θαλνληθή εμσηεξηθή πγξαζία, δειαδή λα είλαη επαξθψο ζηεγλά κεηά απφ ην πιχζηκν, λα
είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλε νζκή ή/θαη γεχζε, λα είλαη αθέξαηα, θξέζθα, λα παξνπζηάδνπλ ηα ηππηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο. Ρν κέγεζνο λα είλαη 15-25 mm θαηά δηάκεηξν ή 80-120 gr θαηά βάξνο. Ρν
πεξηερφκελν θάζε κέζνπ ζπζθεπαζίαο ή παξηίδαο πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο θαη λα πεξηέρεη κφλν θαξφηα ηεο
ίδηαο θαηαγσγήο, πνηθηιίαο, πνηφηεηαο, παξνπζίαζεο θαη κεγέζνπο. Ρν νξαηφ κέξνο ηνλ πεξηερνκέλνπ ηνπ
κέζνπ ζπζθεπαζίαο ή ηεο παξηίδαο πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ. Ρα θχιια πξέπεη λα είλαη
βγαικέλα ή θνκκέλα θνληά ζην ιαηκφ ρσξίο λα βιάπηεηαη ε ξίδα. Ρα θαξφηα λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε
λάηινλ ζαθνχιεο θαη ζε κηθξέο ζπζθεπαζίεο ησλ 10 ή 20 Kgr ηνπνζεηεκέλα ζε πνιιαπιά ζηξψκαηα,
δηαηεηαγκέλα κέζα ζηε ζπζθεπαζία. Ρα θαξφηα πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε πξνζηαζία ηνπο.
ΘΝΙΝΘΘΑΘΗΑ Θνινθπλζνεηδψλ(Cucurbitaceae) Ρα θνινθπζάθηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε κίζρν
(πνπ είλαη δπλαηφ λα έρεη ππνζηεί ειαθξά θζνξά) θαη άλζνο, λα είλαη λσπήο εκθαλίζεσο, ζπλεθηηθά, πγηή
(απνθιείνληαη ηα πξντφληα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ζήςε ή έρνπλ ππνζηεί αιινηψζεηο ζε βαζκφ ψζηε λα
θαζίζηαληαη αθαηάιιεια πξνο βξψζε) θαη απαιιαγκέλα απφ θνηιφηεηεο θαη ζρηζκέο. Ρέινο, πξέπεη λα έρνπλ
αλαπηπρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ρσξίο φκσο νη ζπφξνη λα έρνπλ θαηαζηεί ζπλεθηηθνί. Ρα θνινθπζάθηα
πξέπεη λα είλαη νιφθιεξα, αθέξαηα, πγηή, απαιιαγκέλα απφ πξνζβνιέο δσηθψλ παξαζίησλ, ηξσθηηθψλ,
εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιά ζρεκαηηζκέλα, κε επαξθή αλάπηπμε, πεξηπνηεκέλα, θαζαξά (θπξίσο
απαιιαγκέλα απφ θαηάινηπα ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζίαο θαη θάζε άιιν
μέλν ζψκα), ρσξίο εμσηεξηθή αζπλήζηζηε πγξαζία, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ή/θαη ήιην θαη ρσξίο ίρλε κνχριαο,
κψισπεο ή άιιεο δεκηέο. Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε γεχζε ή/θαη νζκή. Ρν
κήθνο γηα ηα θνινθπζάθηα λα είλαη απφ 50 -150 mm (θνινθπζΨθηα ρνλδξΨ γηα εηδηθΩο παξαζθεπΩο,
κεηΨ απφ εηδηθΪ παξαγγειΫα ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ) θαη ην κήθνο κεηξηέηαη απφ ην ζεκείν ζπκβνιήο κε ην
κίζρν κέρξη ην άθξν ηεο ζηεθάλεο ηνπ νπψξαο. Ρα πξντφληα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ αλάπηπμε θαη
θαηάζηαζε ηέηνηα πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά θαη ζηε κεηαρείξηζε, ψζηε λα θηάλνπλ
ζην πξννξηζκφ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
ηνπ ηχπνπ πξννξηζκνχ.
ΘΝΛΝΞΗΓΗΑ Βξαζηθή ε ιαραλψδεο πνηθ. ΚΞΟΝΘΝΙΑ (Brassica oleracea) Ρα θνπλνππίδηα θαη ηα
κπξφθνια πξέπεη λα είλαη ρξψκαηνο ιεπθνχ έσο κσβ απνθιεηζκέλεο θάζε άιιεο απφρξσζεο, νη αλζνθφξεο
θεθαιέο απηψλ πξέπεη λα είλαη φςεσο λσπήο, ζπλεθηηθέο κε ηα άλζε ζθηθηά, απαιιαγκέλεο απφ ειαηηψκαηα
φπσο θειίδεο, εμνγθψκαηα θχιισλ ζην θέληξν θαη θάζε είδνπο πξνζβνιέο. Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη
νιφθιεξα, αθέξαηα, πγηή, απαιιαγκέλα απφ πξνζβνιέο δσηθψλ παξαζίησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη
αζζελεηψλ, θαιά ζρεκαηηζκέλα κε επαξθή αλάπηπμε, πεξηπνηεκέλα, θαζαξά (θπξίσο απαιιαγκέλα απφ
θαηάινηπα ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζίαο θαη θάζε άιιν μέλν ζψκα), ρσξίο
εμσηεξηθή αζπλήζηζηε πγξαζία, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ή/θαη ήιην θαη ρσξίο ίρλε κνχριαο, κψισπεο ή άιιεο
δεκηέο. Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε γεχζε ή/θαη νξκή. Δάλ ηα πξντφληα
παξνπζηάδνληαη "κε θχιια" ή "µε θχιια θνκκέλα ζην ζηεθάλη", ηα θχιια πξέπεη λα είλαη λσπήο φςεσο. Ζ
ειάρηζηε δηάκεηξνο ηεο ηζεκεξηλήο ηνκήο λα είλαη πεξίπνπ ζηα 150 mm. Ρα πξντφληα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ
αλάπηπμε θαη θαηάζηαζε ηέηνηα πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά θαη ηε κεηαρείξηζε ψζηε λα
θηάλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ ηφπνπ
πξννξηζκνχ. Δπηπιένλ, ηα πξντφληα πξέπεη είλαη θαιά ζθηγκέλα εληφο ηεο ζπζθεπαζίαο, αιιά νη αλζνθφξεο
θεθαιέο δελ πξέπεη λα θαηαζηξέθνληαη απφ ππεξβνιηθέο πηέζεηο.
ΘΟΔΚΚ∆ΗΑ ΜΔΟΑ θξφκκπνλ ή Άιιηνλ ην θνηλφ Νη βνιβνί πξέπεη λα είλαη ζθιεξνί θαη αξθεηά μεξνί γηα
ηε πξνβιεπφκελε ρξήζε, νη δχν δε πξψηνη εμσηεξηθνί ρηηψλεο, θαζψο θαη ην ζηέιερνο, πξέπεη λα είλαη
εληειψο απνμεξακέλνη. Νη βνιβνί πξέπεη λα είλαη ζθηθηνί θαη αλζεθηηθνί, ρσξίο θχηξα, απαιιαγκέλνη απφ
εμνγθψκαηα πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ αλψκαιε βιαζηηθή αλάπηπμε θαη πξαθηηθά απαιιαγκέλνη απφ
ξηδηθφ ζχζαλν. Ρα θξεκκχδηα πξέπεη λα είλαη νιφθιεξα, αθέξαηα, πγηή, απαιιαγκέλα απφ πξνζβνιέο
δσηθψλ παξαζίησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιά ζρεκαηηζκέλα κε επαξθή αλάπηπμε,
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πεξηπνηεκέλα, θαζαξά (θπξίσο απαιιαγκέλα απφ θαηάινηπα ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ, ρψκαηα,
πξντφληα επεμεξγαζίαο θαη θάζε άιιν μέλν ζψκα), ρσξίο εμσηεξηθή αζπλήζηζηε πγξαζία, αιινηψζεηο απφ
παγεηφ ή/θαη ήιην θαη ρσξίο ίρλε κνχριαο, κψισπεο ή άιιεο δεκηέο. Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη
απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε γεχζε ή/θαη νζκή. Ζ ειάρηζηε δηάκεηξνο ηεο ηζεκεξηλήο ηνκήο λα 50-70 mm.
Ρα θξεκκχδηα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ αλάπηπμε θαη θαηάζηαζε ηέηνηα πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα
αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά θαη ζηε κεηαρείξηζε ψζηε λα θηάλνπλ ζην πξννξηζκφ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθή
θαηάζηαζε θαη λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ ηχπνπ πξννξηζκνχ.
ΙΑΣΑΛΑ ΘξΨκβε ε ιαραλψδεο Ρα ιάραλα πξέπεη λα είλαη λσπά, ζθηθηά, ρσξίο ζθαζίκαηα θαη ρσξίο
εθβιαζηήκαηα θαη θαλνληθήο εμσηεξηθήο πγξαζίαο. Απνθιείνληαη ηα ιάραλα πνχ θέξνπλ ίρλε ζήςεο ή
αιινηψζεηο πνπ ηα θαζηζηνχλ αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε. Ν βιαζηφο πξέπεη λα θφβεηαη ειαθξά απφ ηα
πξψηα θχιια, ηα νπνία παξακέλνπλ επί ηνπ βιαζηνχ θαη ε ηνκή πξέπεη λα είλαη ιεία. Ρα θχιια ησλ
ιάραλσλ πξέπεη λα είλαη θαιά πξνζθνιιεκέλα (εθηφο απφ νξηζκέλα θχιια πξνζηαζίαο). Ρα ιάραλα
πξέπεη λα είλαη νιφθιεξα, αθέξαηα, πγηή, απαιιαγκέλα απφ πξνζβνιέο δσηθψλ παξαζίησλ, ηξσθηηθψλ,
εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιά ζρεκαηηζκέλα κε επαξθή αλάπηπμε, πεξηπνηεκέλα, θαζαξά (θπξίσο
απαιιαγκέλα απφ θαηάινηπα ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζίαο θαη θάζε
άιιν μέλν ζψκα), ρσξίο εμσηεξηθή αζπλήζηζηε πγξαζία, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ή/θαη ήιην θαη ρσξίο ίρλε
κνχριαο, κψισπεο ή άιιεο δεκηέο. Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε γεχζε ή/θαη
νζκή. Γεληθά, πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο. Ρν θαηά κνλάδα θαζαξφ βάξνο δελ πξέπεη λα είλαη
θαηψηεξν ησλ 1.000gr. Ρα πξντφληα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ αλάπηπμε θαη θαηάζηαζε ηέηνηα πνπ λα
ηνπο επηηξέπεη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά θαη ζηε κεηαρείξηζε ψζηε λα θηάλνπλ ζην πξννξηζκφ ηνχο ζε
ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνλ ηφπνπ
πξννξηζκνχ.
ΚΑΟΝΙΗΑ (Lactuca sativa, Ιαθηνχθε ε ήκεξνο)
ΘΑΡΠΑΟΑ ΑΛΡΗΓΗΑ Lactuca sativa var. longifolia Lam
ΞΙΑΡΦΙΙΑ ΑΛΡΗΓΗΑ Lactuca sativa var. crispa L
Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη:
αθέξαηα, πγηή (απνθιείνληαη ηα πξντφληα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ζήςε ή θέξνπλ αιινηψζεηο πνπ ηα
θαζηζηνχλ αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε), θαζαξά θαη πεξηπνηεκέλα, δειαδή νπζηαζηηθά απαιιαγκέλα απφ
ρψκα ή νπνηαδήπνηε άιιε νπζία θαη απαιιαγκέλα απφ νξαηέο μέλεο νπζίεο, θξέζθα, νπζηαζηηθά
απαιιαγκέλα απφ επηβιαβείο νξγαληζκνχο, απαιιαγκέλα απφ θζνξέο πνπ πξνθαινχληαη απφ επηβιαβείο
νξγαληζκνχο, ζπκπαγή, κε πξνρσξεκέλεο αλάπηπμεο, απαιιαγκέλα απφ εμσηεξηθή κε θπζηνινγηθή
πγξαζία, απαιιαγκέλα απφ μέλε νζκή θαη/ή μέλε γεχζε.
Όζνλ αθνξά ηα καξνχιηα, επηηξέπεηαη ιφγσ ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βιάζηεζεο
λα έρνπλ απνθηήζεη θνθθηλσπφ ρξψκα, ρσξίο βέβαηα λα αιιάδεη ζεκαληηθά ε εκθάληζε ηνπ πξντφληνο.
Νη ξίδεο πξέπεη λα θφβνληαη ζηε βάζε ησλ ηειεπηαίσλ θχιισλ θαη ε ηνκή πξέπεη λα είλαη ζπκκεηξηθή.
Ρα πξντφληα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ θαλνληθή αλάπηπμε. Δπίζεο, ε θαηάζηαζε θαη ε αλάπηπμε ησλ
πξντφλησλ πξέπεη λα ηνπο επηηξέπνπλ:
λα αληέρνπλ ηε κεηαθνξά θαη ηνλ ελ γέλεη ρεηξηζκφ, θαη λα θζάλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ζηνλ ηφπν
πξννξηζκνχ. Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη φςεσο λσπήο, θαζαξά θαη πεξηπνηεκέλα (δειαδή ζρεδφλ
απαιιαγκέλα απφ θχιια µε ρψκα, αζπξφρσκα ή άµµν θαη αλζνθφξεο). Ζ αλάπηπμή ηνπο πξέπεη λα είλαη
θαλνληθή αλάινγα µε ηελ πεξίνδν παξαγσγήο θαη εκπνξίαο, θαη ζε θακία πεξίπησζε λα µελ είλαη ππεξβνιηθά
πξνρσξεκέλε, λα είλαη νιφθιεξα, αθέξαηα, πγηή, απαιιαγκέλα απφ πξνζβνιέο δσηθψλ παξαζίησλ,
ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιά ζρεκαηηζκέλα κε επαξθή αλάπηπμε, πεξηπνηεκέλα, θαζαξά (θπξίσο
απαιιαγκέλα απφ θαηάινηπα ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζίαο θαη θάζε άιιν
μέλν ζψκα), ρσξίο εμσηεξηθή αζπλήζηζηε πγξαζία, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ή/θαη ήιην θαη ρσξίο ίρλε κνχριαο,
κψισπεο ή άιιεο δεκηέο . Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε γεχζε ή/θαη νζκή. Γεληθά,
πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο. Ρα θεθαισηά καξνχιηα πξέπεη λα έρνπλ κία κφλν θαξδηά θαιά
ζρεκαηηζκέλε. Υζηφζν, ηα θεθαισηά καξνχιηα πνπ θαιιηεξγνχληαη ππφ θάιπςε είλαη απνδεθηφ λα έρνπλ
κηθξή θαξδηά.
Ρα καξνχιηα ηχπνπ ξσκάλα πξέπεη λα έρνπλ θαξδηά, ε νπνία επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξή.
Ρν θεληξηθφ κέξνο ησλ θαηζαξψλ αληηδηψλ θαη ησλ πιαηχθπιισλ αληηδηψλ πξέπεη λα είλαη ρξψκαηνο
θίηξηλνπ. Νη ξίδεο πξέπεη λα θφβνληαη ζηηο βάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ θχιισλ θαη ε ηνκή, θαηά ηελ απνζηνιή,
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πξέπεη λα είλαη ιεία. Ρα καξνχιηα πξέπεη λα είλαη θαιά ζρεκαηηζκέλα, ζθηθηά, φρη ζρηζκέλα θαη απαιιαγκέλα
απφ ειαηηψκαηα πνχ βιάπηνπλ ηελ βησζηκφηεηά ηνπο. Ρν θαηά κνλάδα θαζαξφ βάξνο δελ πξέπεη λα είλαη
θαηψηεξν ησλ 200 gr θαη αλψηεξν ησλ 350 gr πεξίπνπ.
Ρα θηβψηηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα θαηά ηε ζπζθεπαζία απφ θάζε μέλν ζψκα, θπξίσο θχιια
απνθνιιεκέλα απφ ην ζψκα ηνπ θπηνχ θαη ηεκάρηα ζηειέρνπο.
ΚΔΙΗΡΕΑΛΔΠ Solanum melongena Πηξχρλνλ ε κειηηδΨλα Νη κειηηδάλεο πξέπεη λα είλαη ζπλεθηηθέο, λα
µελ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ζήςε ή λα έρνπλ ππνζηεί αιινηψζεηο ζε βαζκφ ψζηε λα θαζίζηαληαη αθαηάιιειεο
πξνο βξψζε, λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε θάιπθα θαη κίζρν (πνπ είλαη δπλαηφ λα έρνπλ ππνζηεί ειαθξά
θζνξά), λα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ (ρσξίο ελ ηνχηνηο ε ζάξθα ηνπο λα είλαη ηλψδεο ή
μπιψδεο, ρσξίο νη ζπφξνη λα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ), λα είλαη λσπήο εκθάληζεο αιιά
απαιιαγκέλεο απφ θάζε εμσηεξηθή πγξαζία πέξαλ ηεο θπζηνινγηθήο θαη γεληθά θάζε αιινίσζε. Νη κειηηδάλεο
πξέπεη λα είλαη νιφθιεξεο, αθέξαηεο, πγηείο, απαιιαγκέλεο απφ πξνζβνιέο δσηθψλ παξάζηησλ, ηξσθηηθψλ,
εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιά ζρεκαηηζκέλεο µε επαξθή αλάπηπμε, πεξηπνηεκέλεο, θαζαξέο (θπξίσο
απαιιαγκέλεο απφ θαηάινηπα ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζίαο θαη θάζε άιιν
μέλν ζψκα), ρσξίο εμσηεξηθή αζπλήζηζηε πγξαζία, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ή/θαη ήιην θαη ρσξίο ίρλε κνχριαο,
κψισπεο ή άιιεο δεκηέο. Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε γεχζε ή/θαη νζκή. Ζ
ειάρηζηε δηάκεηξνο ηεο ηζεκεξηλήο ηνκήο λα είλαη 60 mm. Ρα πξντφληα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ αλάπηπμε θαη
θαηάζηαζε ηέηνηα πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά θαη ζηε κεηαρείξηζε ψζηε λα θηάλνπλ
ζην πξννξηζκφ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
ηνλ ηφπνπ πξννξηζκνχ.
Ξνηθηιίεο πνπ ζα πξνζθέξνληαη είλαη:
1 ΦΙΑΠΘΔΠ σνεηδείο θαη κε καθξηνχο θαξπνχο, βάξνπο 150 πεξίπνπ gr, ρξψκαηνο ζθνχξνπ κνβ.
2. ΡΠΑΘΥΛΗΘΖ Ιεσληδίνπ (Ξξνζηαηεπφκελε Νλνκαζία Ξξνέιεπζεο), κε καθξχο θαξπνχο, βάξνπο 120-150
gr,
κσβ ρξψκαηνο.
ΞΑΡΑΡΔΠ Πηξχρλνλ ην θνλδπιφξξηδνλ, Solanum tuberosum Νη παηάηεο πξέπεη λα είλαη νιφθιεξεο
αθέξαηεο, πγηείο, απαιιαγκέλεο απφ πξνζβνιέο δσηθψλ παξαζίησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιά
ζρεκαηηζκέλεο κε επαξθή αλάπηπμε, πεξηπνηεκέλεο, θαζαξέο (θπξίσο απαιιαγκέλεο απφ θαηάινηπα
ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζίαο θαη θάζε άιιν μέλν ζψκα), ρσξίο εμσηεξηθή
αζπλήζηζηε πγξαζία, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ή/θαη ήιην θαη ρσξίο ίρλε κνχριαο, κψισπεο ή άιιεο δεκηέο. Νη
παηάηεο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ θάζε μέλε γεχζε θαη νζκή. Λα είλαη ζθηθηέο θαη ζπλεθηηθέο ρσξίο
αιινηψζεηο, απαιιαγκέλεο απφ θαθέ εζσηεξηθέο θειίδεο πξαθηηθά απαιιαγκέλεο απφ πξαζίληζκα (κέρξη ην
1/8 ηεο επηθάλεηαο) πνπ λα αθαηξείηαη κε ην θαζάξηζκα θαη ζε πνζνζηφ πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 1% ηνπ
ζπλνιηθνχ βάξνπο ηεο ζπζθεπαζίαο. Ζ επηδεξκίδα λα παξνπζηάδεη ιεία θαη ζπλερή πθή ελψ ην ρξψκα ηεο λα
είλαη θίηξηλν. Νη παηάηεο ζα είλαη εμσηεξηθά θαζαξηζκέλεο απφ ρψκαηα.
Ρν κέγεζνο ηνπ θνλδχινπ λα θπκαίλεηαη απφ 35 έσο 65 mm, (κέηξηεο) κε ζρήκα ζηξνγγπιφ έσο καθξφζηελν,
κε κηθξφ κέγεζνο ηνπιάρηζηνλ κεγάινπ θαξπδηνχ ζε πνζνζηά κέρξη δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ζε φιε ηε
ρνξεγνχκελε πνζφηεηα.
Ρν πεξηερφκελν ηεο θάζε ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη παηάηεο ηεο ίδηαο πξνέιεπζεο , πνηθηιίαο,
πνηφηεηαο θαη κεγέζνπο. Νη παηάηεο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηνλ ίδην βαζκφ σξηκφηεηαο θαη λα έρνπλ ηνλ
ίδην ρξσκαηηζκφ επηδεξκίδαο. Ρα κέζα ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη ηνλ αεξηζκφ
ηνπ πξντφληνο, λα είλαη θαηλνχξγηα θαζαξά θαη απφ πιηθφ πνπ δελ πξνθαιεί εμσηεξηθέο ή εζσηεξηθέο
αιινηψζεηο ζηνπο θνλδχινπο.
Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ζε δηθηπσηνχο ζάθνπο ησλ 25 Kgr. Ρα πξντφληα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ αλάπηπμε θαη
θαηάζηαζε ηέηνηα πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά θαη ζηε κεηαρείξηζε ψζηε λα θηάλνπλ
ζην πξννξηζκφ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε.
ΠΖΚΑΛΠΖ ΞΑΡΑΡΑΠ ΔΚΞΝΟΗΝ
Πχκθσλα µε ην Ξ.∆.365/2002 θαη ηνλ Θαλ.(ΔΔ) 543/2011 είλαη ππνρξεσηηθή ε ζήκαλζε ηνπ πξντφληνο, επί
ηεο ζπζθεπαζίαο ηεο παξαγφκελεο ζηελ Διιάδα ή εηζαγφκελεο απφ Ρξίηεο Σψξεο θαη δηαθηλνχκελεο ζηελ
Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε παηάηαο, απφ ηνλ παξαγσγφ έσο θαη ην ζηάδην ηεο ιηαληθήο πψιεζεο.
Θαηά ηε δηαθίλεζε παηάηαο εκπνξίνπ απφ ηα ζπζθεπαζηήξηα ζηελ εηηθέηα ζήκαλζεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη ηα παξαθάησ:
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1. ν αξηζκφο απφ ην κεηξψν εκπφξσλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ (Θσδηθφο αξηζκφο GR απφ ηε βΨζε
ΚΔΛΝ ηνπ π.Α.Α.Ρ),
2. ν αξηζκφο Φπηνυγεηνλνµηθνχ Κεηξψνπ (Α.Κ.) ηνπ παξαγσγνχ θαη ηνπ ζπζθεπαζηή,
3. ην είδνο,
4. ε ρψξα θαηαγσγήο θαη ε πεξηνρή,
5. ε πνηθηιία,
6. ε πνηνηηθή θαηεγνξία,
7. ν αξηζκφο παξηίδαο (LOT),
8. ην βάξνο, θαη
9. ε έλδεημε <ΑΞΑΓΝΟΔΔΡΑΗ Ζ ΦΡΔΠΖ>.
πφδεηγµα εηηθΩηαο ∆ΗΑΘΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΑΡΑΡΑΠ
1. ΔΗ∆ΝΠ: ΞΑΡΑΡΑ
2. ΣΩΟΑ ΘΑΡΑΓΩΓΖΠ:
3. ΞΔΟΗΝΣΖ: ή Ν ΘΩ∆ΗΘΝΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΔΗΠΑΓΝΚΔΛΔΠ ΞΑΡΑΡΔΠ:
4. ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΑΟΡΗ∆ΑΠ:
5. O ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΖΡΟΥΝ ΔΚΞΝΟΩΛ θαη
Ν ΑΟΗΘΚΝΠ ΦΡΝΫΓΔΗΝΛΝΚΗΘΝ ΚΖΡΟΩΝ ΠΠΘΔΑΠΡΖ θαη Ν ΑΟΗΘΚΝΠ ΦΡΝΫΓΔΗΝΛΝΚΗΘΝ
ΚΖΡΟΩΝ ΞΑΟΑΓΩΓΝ:
6. ΞΝΗΝΡΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ:
7. ΞΝΗΘΗΙΗΑ:
8. ΒΑΟΝΠ:
ΑΞΑΓΝΟΔΔΡΑΗ Ζ ΦΡΔΠΖ
Θάζε παξαγσγφο, δηαθηλεηήο, ζπζθεπαζηήο παηάηαο, νθείιεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Φπηνυγεηνλνµηθφ
Κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζηηο ∆/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Νηθνλνκίαο.
Ρα ζπζθεπαζηήξηα πνπ αλαζθεπάδνπλ παηάηα θαγεηνχ πξνεξρφκελε απφ άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, ππνρξενχληαη λα αλαγξάθνπλ επί ηεο λέαο ζπζθεπαζίαο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ην
ππφδεηγκα ηεο εηηθέηαο.
ΞΗΞΔΟΗΔΠ Θαςηθφλ (Capsicum) Νη πηπεξηέο πξέπεη λα είλαη νιφθιεξεο, θξέζθηεο, πγηείο, απνθιείνληαη ηα
πξντφληα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ζήςε ή απφ αιινηψζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα ηα θαηαζηήζνπλ
αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε, θαζαξέο, πξαθηηθά απαιιαγκέλεο απφ νξαηά μέλα ζψκαηα, θαιά
αλαπηπγκέλεο, ρσξίο ειαηηψκαηα πνπ νθείινληαη ζηνλ παγεηφ, ρσξίο ηξαχκαηα πνπ δελ έρνπλ επνπισζεί,
ρσξίο εγθαχκαηα απφ ηνλ ήιην, κε πνδίζθν, απαιιαγκέλεο απφ µε θαλνληθή εμσηεξηθή πγξαζία,
απαιιαγκέλεο απφ μέλε νζκή ή/θαη γεχζε. Νη γιπθέο πηπεξηέο πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο. Ξξέπεη λα
είλαη ζθηθηέο, λα έρνπλ ην ζρήκα, ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ πνπ είλαη θαλνληθνί γηα ηελ πνηθηιία,
ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζηαδίνπ σξηκάλζεσο, λα είλαη πξαθηηθά απαιιαγκέλεο απφ θειίδεο. Ν πνδίζθνο
κπνξεί λα έρεη ππνζηεί ειαθξά βιάβε ή λα έρεη θνπεί, εθφζνλ ν θάιπθαο είλαη άζηθηνο. Νη πηπεξηέο πξέπεη λα
εκθαλίδνπλ ηέηνηα αλάπηπμε θαη λα βξίζθνληαη ζε ηέηνηα θαηάζηαζε ψζηε λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά θαη ηε
κεηαρείξηζε, θαη λα θζάλνπλ ππφ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. Ρν πεξηερφκελν θάζε
κέζνπ ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο, δειαδή λα πεξηέρεη γιπθέο πηπεξηέο ηεο ίδηαο θαηαγσγήο,
πνηθηιίαο ή εκπνξηθνχ ηχπνπ, πνηφηεηαο, κεγέζνπο θαη λα βξίζθνληαη αηζζεηά ζην ίδην ζηάδην σξίκαλζεο θαη
λα έρνπλ ηνλ ίδην ρξσκαηηζκφ. Ρν νξαηφ κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη
αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ. Νη γιπθέο πηπεξηέο πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο .Ρα κέζα ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλν
ζψκα. Νη πηπεξηέο πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη ζε ραξηνθηβψηηα ησλ 10 Kgr πεξίπνπ. Ξηπεξηέο ζηξνγγπιέο,
πξάζηλεο, ηξαγαλέο, κεηξίνπ κεγέζνπο.
Ξξνηεηλφκελε πνηθηιία ε πξάζηλε ηεο Λέαο Καγλεζίαο κε ηνπο γιπθνχο θαη ζαξθψδεηο θαξπνχο.
ΠΔΙΗΛΑ ΠΩιηλνλ ην βαξχνζκνλ, Apium graveolens Ρα ζέιηλα πξέπεη λα είλαη αθέξαηα, επηηξέπεηαη ε
θνπή ηνπ άλσ κέξνπο, λσπήο εκθαλίζεσο, πγηή, απνθιείνληαη ηα πξντφληα πνπ έρνπλ πξνζηεζεί απφ ζήςε ή
έρνπλ ππνζηεί αιινηψζεηο, ζε βαζκφ ψζηε λα θαζίζηαληαη αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε, ρσξίο δεκηέο πνπ
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έρνπλ ππνζηεί απφ παγεηφ, ρσξίο θνχθηα ηκήκαηα, παξαθπάδεο θαη αλζνθφξνπο άμνλεο, θαζαξά ρσξίο
δηαθξηλφκελεο μέλεο χιεο, πξαθηηθά ρσξίο θζνξέο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ παξάζηηα, πξαθηηθά ρσξίο
παξάζηηα, ρσξίο ππεξβνιηθή εμσηεξηθή πγξαζία, δειαδή αξθεηά "ζηεγλά" κεηά απφ ην πιχζηκν, ρσξίο μέλεο
νζκέο ή/θαη γεχζεηο. Ρα ζέιηλα κε ξαβδψζεηο πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο, θαλνληθνχ ζρήκαηνο θαη ρσξίο
ίρλε αζζελεηψλ ηφζν ζηα θχιια φζν θαη ζηηο θχξηεο λεπξψζεηο. Νη θχξηεο λεπξψζεηο δελ πξέπεη λα είλαη νχηε
ηζαθηζκέλεο νχηε ηλψδεηο, λα µελ έρνπλ ζπλζιηβεί ή ζθάζεη. Ζ θχξηα ξίδα πξέπεη λα είλαη θαιά θαζαξηζκέλε
θαη λα κε ππεξβαίλεη ηα 5 cm κήθνπο. Ρα ζέιηλα κε ξαβδψζεηο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ θαλνληθή αλάπηπμε,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πεξίνδν παξαγσγήο θαη ε θαηάζηαζή ηνπο λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα ηνπο επηηξέπεη
λα αληέμνπλ ζηηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο θαη κεηαρεηξίζεσο θαη λα θζάζνπλ ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ζε
ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε. Ρν πεξηερφκελν θάζε θηβσηίνπ πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο θαη λα πεξηιακβάλεη
απνθιεηζηηθά ζέιηλα κε ξαβδψζεηο ηεο απηήο θαηαγσγήο, πνηφηεηαο, ρξψκαηνο θαη κεγέζνπο. Ρν
δηαθξηλφκελν ηκήκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θηβσηίνπ πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ. Ζ
παξνπζίαζε ηνπ ζέιηλνπ λα γίλεηαη κε δεζκίδεο ζην κέζν ζπζθεπαζίαο θαη ν αξηζκφο ησλ ηεκαρίσλ πνπ ηηο
απαξηίδνπλ πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφο γηα θάζε θηβψηην. Ρα ζέιηλα µε ξαβδψζεηο πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη
θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επαξθήο πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο.
ΠΘΝΟΓΑ Allium sativum, Άιιηνλ ην ήκεξνλ) Ρα ζθφξδα πξέπεη λα είλαη νιφθιεξα, αθέξαηα, πγηή,
απαιιαγκέλα απφ πξνζβνιέο δσηθψλ παξαζίησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιά ζρεκαηηζκέλα µε
επαξθή αλάπηπμε, πεξηπνηεκέλα, θαζαξά (θπξίσο απαιιαγκέλα απφ θαηάινηπα ιηπαζκάησλ ή
θπηνθαξκάθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζίαο θαη θάζε άιιν μέλν ζψκα), ρσξίο εμσηεξηθή αζπλήζηζηε
πγξαζία, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ή/θαη ήιην θαη ρσξίο ίρλε κνχριαο, κψισπεο ή άιιεο δεκηέο. Ρα πξντφληα
πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε γεχζε ή/θαη νζκή, Γεληθά, πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο. Ρα
ζθφξδα πξέπεη λα είλαη ρσξίο θχηξα νξαηά εμσηεξηθά. Ζ ειάρηζηε δηάκεηξνο ηεο ηζεκεξηλήο ηνκήο λα είλαη
30 mm. Δπηπιένλ, ηα ζθφξδα πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη ζε πιεμίδεο ησλ 24 βνιβψλ (μεξά ζθφξδα) θαη πξέπεη
λα είλαη πιεγκέλα κε ηνλ ίδην ηνχο βιαζηφ θαη δεκέλα κε ζπάγθν ή θαη ζε κηθξφηεξε ζπζθεπαζία. Ζ θνπή δε
ησλ βιαζηψλ πξέπεη λα είλαη θαζαξή. Ρα πξντφληα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ αλάπηπμε θαη θαηάζηαζε ηέηνηα
πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά θαη ζηε κεηαρείξηζε ψζηε λα θηάλνπλ ζην πξννξηζκφ
ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ ηφπνπ
πξννξηζκνχ.
ΛΡΝΚΑΡΔΠ Πηξχρλνλ ην ιπθνπεξζηθφλ Νη ηνκάηεο πξέπεη λα είλαη ηνπ εκπνξηθνχ ηχπνπ ¨ζηξνγγπιέο΄΄
λσπέο, λα κελ έρνπλ ζαπίζεη ή ππνζηεί άιιεο αιινηψζεηο ηέηνηεο πνπ λα ηηο θαζηζηνχλ αθαηάιιειεο γηα
θαηαλάισζε, λα είλαη επαξθψο ζπλεθηηθέο, απαιιαγκέλεο απφ κε επνπισκέλα ζπαζίκαηα θαη απφ εκθαλείο
πξάζηλνπο ρξσκαηηζκνχο ζηε δψλε πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηνπ πνδίζθνπ. Νη ηνκάηεο πξέπεη λα είλαη
νιφθιεξεο, αθέξαηεο, πγηείο, απαιιαγκέλεο απφ πξνζβνιέο δσηθψλ παξαζίησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη
αζζελεηψλ, θαιά ζρεκαηηζκέλεο, κε επαξθή αλάπηπμε, πεξηπνηεκέλεο, θαζαξέο (θπξίσο απαιιαγκέλεο απφ
θαηάινηπα ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζίαο θαη θάζε άιιν μέλν ζψκα), ρσξίο
εμσηεξηθή αζπλήζηζηε πγξαζία, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ή/θαη ήιην θαη ρσξίο ίρλε κνχριαο, κψισπεο ή άιιεο
δεκηέο, απαιιαγκέλεο απφ θάζε μέλε γεχζε ή/θαη νζκή. Γεληθά, πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο. Ν θαξπφο,
λα είλαη ζθαηξηθφο ή καθξφζηελνο, εδψδηκνο, ψξηκνο δνπκεξφο θαη λα έρεη έληνλν θφθθηλν ρξψκα
απαιιαγκέλνο απφ ζθαζίκαηα. Ρν κέγεζνο ηεο δηακέηξνπ ηεο ηζεκεξηλήο ηνκήο λα είλαη 30 – 40 mm
Θσδηθψλ 3 θαη 4, βάξνπο 150-250 gr αλά ηεκάρην πεξίπνπ. Ρα πξντφληα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ αλάπηπμε
θαη θαηάζηαζε ηέηνηα πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά θαη ζηε κεηαρείξηζε ψζηε λα
θηάλνπλ ζην πξννξηζκφ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο εκπνξηθέο
απαηηήζεηο ηνχ ηφπνπ πξννξηζκνχ. Δπηπιένλ, απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ζθξαγίδαο ή εηηθέηαο πάλσ ζηηο
ίδηεο ηηο ηνκάηεο.
ΚΟΥΓΗΘΑ (ΑΛΗΘΝ, ΚΑΦΛΡΑΛΝ)
Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη:
αθέξαηα, πγηή, απνθιείνληαη ηα πξντφληα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ζήςε ή αιινηψζεηο πνπ ηα θαζηζηνχλ
αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε, θαζαξά θαη πεξηπνηεκέλα, δειαδή νπζηαζηηθά απαιιαγκέλα απφ ρψκα ή
νπνηαδήπνηε άιιε νπζία θαη απαιιαγκέλα απφ νξαηέο μέλεο νπζίεο, θξέζθα, νπζηαζηηθά απαιιαγκέλα απφ
επηβιαβείο νξγαληζκνχο, νπζηαζηηθά απαιιαγκέλα απφ θζνξέο πνπ πξνθαινχληαη απφ επηβιαβείο
νξγαληζκνχο, ζπκπαγή, κε πξνρσξεκέλεο αλάπηπμεο, απαιιαγκέλα απφ εμσηεξηθή κε θπζηνινγηθή πγξαζία,
απαιιαγκέλα απφ μέλε νζκή θαη/ή μέλε γεχζε.
Νη ξίδεο πξέπεη λα θφβνληαη ζηε βάζε ησλ ηειεπηαίσλ θχιισλ θαη ε ηνκή πξέπεη λα είλαη ζπκκεηξηθή.
Κατληαλφο δέκα 100 γξ, θξέζθνο αξίζηεο πνηφηεηαο, ψξηκνο θαη πξάζηλνο.
ΘΟΔΚΚΓΗΑ ρισξΨ πξάζηλα, θξέζθα, θαζαξηζκέλα απφ πεξηηηά κέξε, ζε δέκα ησλ 1000 gr.
ΓΗΑΦΝΟΑ ΣΝΟΡΑ θξέζθα, θαζαξηζκέλα.
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ΦΟΝΡΑ:
ΑΣΙΑΓΗΑ ΑπΫα (Pyrus) Νη θαξπνί πξέπεη λα έρνπλ ζπιιεγεί επηκειψο κε ην ρέξη θαη λα έρνπλ θηάζεη ζε
θαλνληθή αλάπηπμε θαη θαηάζηαζε σξηκφηεηαο ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο θαη ε
ζάξθα δελ πξέπεη λα έρεη ππνζηεί θακία θζνξά. Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη νιφθιεξα, αθέξαηα, πγηή,
απαιιαγκέλα απφ πξνζβνιέο δσηθψλ παξαζίησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιά ζρεκαηηζκέλα κε
επαξθή αλάπηπμε, πεξηπνηεκέλα, θαζαξά (θπξίσο απαιιαγκέλα απφ θαηάινηπα ιηπαζκάησλ ή
θπηνθαξκάθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζίαο θαη θάζε άιιν μέλν ζψκα), ρσξίο εμσηεξηθή αζπλήζηζηε
πγξαζία, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ή/θαη ήιην θαη ρσξίο ίρλε κνχριαο, κψισπεο ή άιιεο δεκηέο. Ρα πξντφληα
πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε γεχζε ή/θαη νζκή. Ρν εκθαλέο κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θάζε
ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ θαη ην πεξηερφκελν φισλ ησλ ζπζθεπαζηψλ
πξέπεη λα είλαη κεηαμχ ηνπο νκνηνγελέο. Ζ ζάξθα πξέπεη λα είλαη απνιχησο πγηήο. Ρν κέγεζνο νξίδεηαη απφ ηε
κέγηζηε δηάκεηξν ηεο ηζεκεξηλήο ηνκήο ή απφ ην βάξνο.
Ρν ειάρηζην κέγεζνο είλαη:
α) Γηα ηνπο θαξπνχο πνπ ηαμηλνκνχληαη θαηά κέγεζνο βάζεη δηακέηξνπ:
Κεγαιφθαξπεο πνηθηιίεο 55 mm.
Ινηπέο πνηθηιίεο 50 mm.
β) Γηα ηνπο θαξπνχο πνπ ηαμηλνκνχληαη θαηά κέγεζνο βάζεη βάξνπο:
Κεγαιφθαξπεο πνηθηιίεο 110 g.
Ινηπέο πνηθηιίεο 100 g.
Κπνξνχλ σζηφζν λα θέξνπλ ειαθξά ειαηηψκαηα, ππφ ηνλ φξν φηη απηά δελ βιάπηνπλ ηε γεληθή εκθάληζε
ηνπ πξντφληνο, ηελ πνηφηεηά ηνπ, ηε δηαηεξεζηκφηεηά ηνπ θαη ηελ παξνπζίαζή ηνπ ζηε ζπζθεπαζία:
— ειαθξφ ειάηησκα ζρήκαηνο,
— ειαθξφ ειάηησκα αλάπηπμεο,
— ειαθξά ειαηηψκαηα ρξψκαηνο,
— πνιχ ειαθξά ηξαρείο ζθσξηφρξννπο ρξσκαηηζκνχο,
—ειαθξά ειαηηψκαηα ηνπ θινηνχ πνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ:
— ηα 2 cm κήθνπο γηα ηα ειαηηψκαηα επηκήθνπο ζρήκαηνο,
— ην 1 cm2 ζπλνιηθήο επηθάλεηαο γηα ηα άιια ειαηηψκαηα, κε εμαίξεζε ηελ θειίδα ηνπ θνπδηθιαδίνπ
(Venturia pirina θαη V. inaequalis) ηεο νπνίαο ε ζπλνιηθή επηθάλεηα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 0,25 cm2
— ειαθξνχο κψισπεο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην 1 cm2 ζπλνιηθήο επηθάλεηαο. Ν πνδίζθνο κπνξεί λα είλαη
ειαθξά θαηεζηξακκέλνο.
Ρα αριάδηα δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ιηζίαζε.
Ζ ζπζθεπαζία πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο θαη ηε
δηαηήξεζε ησλ δσηηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Νη ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα είλαη θαζαξέο,
απαιιαγκέλεο απφ θάζε μέλν ζψκα θαη λα θέξνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο. Ρα πξντφληα πξέπεη λα
παξνπζηάδνπλ αλάπηπμε θαη θαηάζηαζε ηέηνηα πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά θαη ζηε
κεηαρείξηζε ψζηε λα θηάλνπλ ζην πξννξηζκφ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα αληαπνθξίλνληαη
πιήξσο ζηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ ηχπνπ πξννξηζκνχ. Δπηπιένλ, ηα θξνχηα, αλ είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε
ηέζζεξα ζηξψκαηα θαη' αλψηαην φξην, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ζθιεξά ζθαηξηθά ππνζηεξίγκαηα
ηέηνηα ψζηε λα µελ αθνπκπάεη ην πάλσ ζηξψκα θξνχησλ ζηα θξνχηα ηνπ θαηψηεξνπ ζηξψκαηνο, ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο.
Ξξνηεηλφκελεο πνηθηιίεο ΘξπζηΨιιη θαη ΒνπηπξΨηε.
ΚΖΙΑ ΚειΩα ε Ϊκεξνο, Νη θαξπνί πξέπεη λα έρνπλ ζπιιεγεί επηκειψο µε ην ρέξη θαη λα έρνπλ θηάζεη ζε
θαλνληθή αλάπηπμε θαη θαηάζηαζε σξηκφηεηαο ζχκθσλα µε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο. Ρα
θξνχηα πξέπεη λα έρνπλ ζπιιεγεί πξνζεθηηθά µε ην ρέξη, λα έρνπλ επαξθή αλάπηπμε θαη ε ζάξθα δελ πξέπεη
λα έρεη ππνζηεί θακία θζνξά. Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη νιφθιεξα, αθέξαηα, πγηή, απαιιαγκέλα απφ
πξνζβνιέο δσηθψλ παξαζίησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιά ζρεκαηηζκέλα, κε επαξθή
αλάπηπμε, πεξηπνηεκέλα, θαζαξά (θπξίσο απαιιαγκέλα απφ θαηάινηπα ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ,
ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζίαο θαη θάζε άιιν μέλν ζψκα), ρσξίο εμσηεξηθή αζπλήζηζηε πγξαζία, αιινηψζεηο
απφ παγεηφ ή/θαη ήιην θαη ρσξίο ίρλε κνχριαο, κψισπεο ή άιιεο δεκηέο. Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη
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απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε γεχζε ή/θαη νζκή. Γεληθά, πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο. Ζ δηάκεηξνο ηεο
ηζεκεξηλήο ηνκήο θαζνξίδεηαη ζε 70-85 mm (κεγέζε 70-75, 75-85) θαη βάξνπο 170-220 gr πεξίπνπ. Ρν
εκθαλέο κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θάζε ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ θαη
ην πεξηερφκελν φισλ ησλ ζπζθεπαζηψλ πξέπεη λα είλαη κεηαμχ ηνπο νκνηνγελέο. Ζ ζπζθεπαζία πξέπεη λα
είλαη ηέηνηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ
θαηάιιειε πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ δσηηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Νη
ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα είλαη θαζαξέο, απαιιαγκέλεο απφ θάζε μέλν ζψκα θαη λα θέξνπλ ηηο απαξαίηεηεο
ζεκάλζεηο. Ρα πξντφληα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ κηα αλάπηπμε θαη κηα θαηάζηαζε ηέηνηα πνχ λα ηνπο
επηηξέπεη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά θαη ζηε κεηαρείξηζε ψζηε λα θηάλνπλ ζην πξννξηζκφ ηνπο ζε
ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ ηχπνπ πξννξηζκνχ.
Ζ ζάξθα δελ πξέπεη λα έρεη ππνζηεί θζνξά.
Κπνξνχλ σζηφζν λα θέξνπλ ειαθξά ειαηηψκαηα, ππφ ηνλ φξν φηη απηά δελ βιάπηνπλ ηε γεληθή εκθάληζε
ηνπ πξντφληνο, ηελ πνηφηεηά ηνπ, ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ θαη ηελ παξνπζίαζή ηνπ ζηε ζπζθεπαζία:
— ειαθξφ ειάηησκα ζρήκαηνο,
— ειαθξφ ειάηησκα αλάπηπμεο,
— ειαθξφ ειάηησκα ρξσκαηηζκνχ, — ειαθξνχο κψισπεο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην 1 cm2 ηεο ζπλνιηθήο
επηθάλεηαο θαη νη νπνίνη δελ είλαη απνρξσκαηηζκέλνη,
— ειαθξά ειαηηψκαηα ηνπ θινηνχ πνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ:
— ηα 2 cm κήθνπο γηα ηα ειαηηψκαηα επηκήθνπο ζρήκαηνο, — ην 1 cm ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο γηα ηα
άιια ειαηηψκαηα, κε εμαίξεζε ηελ θειίδα ηνπ θνπδηθιαδίνπ (Venturia inaequalis) ηεο νπνίαο ε ζπλνιηθή
επηθάλεηα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 0,25 cm2, — πνιχ ειαθξά ζθσξηφρξσζε, φπσο:
— θαζηαλφρξσκεο θειίδεο πνπ δχλαληαη λα ππεξβαίλνπλ ειαθξψο ηελ θνηιφηεηα ηνπ πνδίζθνπ ή ηελ
πεξηνρή γχξσ απφ ηελ θνξπθή ηνπ θαξπνχ αιιά δελ δχλαληαη λα είλαη ηξαρηέο, θαη/ή
— ιεπηή δηθηπσηή ζθσξηφρξσζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1/5 ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ θαξπνχ θαη δελ
έξρεηαη ζε κεγάιε αληίζεζε κε ηνλ γεληθφ ρξσκαηηζκφ ηνπ θαξπνχ, θαη/ή
— έληνλε ζθσξηφρξσζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1/20 ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ θαξπνχ, ελψ ε ιεπηή
δηθηπσηή ζθσξηφρξσζε θαη ε έληνλε ζθσξηφρξσζε καδί δελ δχλαληαη λα ππεξβαίλνπλ ην 1/5 θαη‘
αλψηαην φξην ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ θαξπνχ.
Ν πνδίζθνο κπνξεί λα ιείπεη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν απνρσξηζκφο είλαη θαζαξφο θαη δελ έρεη ππνζηεί
θζνξά ν πξνζθείκελνο θινηφο.
Δπηπιένλ, ηα θξνχηα πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ηέζζεξα ζηξψκαηα θαη' αλψηαην φξην αλ ηα θξνχηα
είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ζθιεξά ζθαηξηθά ππνζηεξίγκαηα ηέηνηα ψζηε λα κελ αθνπκπάεη ην πάλσ ζηξψκα
θξνχησλ ζηα θξνχηα ηνπ θαηψηεξνπ ζηξψκαηνο, θαη έηζη λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε πξνζηαζία ηνπ
πξντφληνο.
ΚΞΑΛΑΛΔΠ Νη κπαλάλεο πξέπεη λα είλαη ζε ρισξή θαηάζηαζε, λα είλαη νιφθιεξεο, λα είλαη ζθξηγειέο, λα
είλαη πγηείο, απνθιείνληαη ηα πξντφληα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ζήςε ή αιινηψζεηο πνπ ελδερνκέλσο ηα
θαζηζηνχλ αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε, λα είλαη θαζαξέο, πξαθηηθά απαιιαγκέλεο απφ νξαηέο μέλεο χιεο, λα
είλαη πξαθηηθά απαιιαγκέλεο απφ παξάζηηα, λα είλαη πξαθηηθά κε πξνζβεβιεκέλεο απφ παξάζηηα, λα έρνπλ
πνδίζθν άζηθηφ, άθακπην, κε πξνζβεβιεκέλν απφ κχθεηεο θαη µε αθπδαησκέλν, λα ηνπο έρεη αθαηξεζεί ν
χπεξνο, λα έρεη νκαιή δηάπιαζε θαη θακππιφηεηα ησλ θαξπψλ, λα είλαη πξαθηηθά απαιιαγκέλεο απφ
κψισπεο, λα κελ έρνπλ ππνζηεί βιάβε ιφγσ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, λα δηαηεξνχληαη ζε νκαιέο ζπλζήθεο
εμσηεξηθήο πγξαζίαο, λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ θάζε νζκή ή/θαη μέλε γεχζε. Ρα ζηάδηα αλάπηπμεο θαη
σξίκαλζεο ησλ κπαλαλψλ πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ αληνρή ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά θαη ηε
θνξηνεθθφξησζε, θαη ηελ άθημή ηνπο ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί θαηάιιεινο βαζκφο σξίκαλζεο κεηά ηε θπζηθή ηνπο σξίκαλζε. Ρν κέγεζνο θαζνξίδεηαη κε βάζεη
ηνπ κήθνπο ηεο θπξηήο έδξαο απφ ην ζεκείν πξφζθπζεο ηνπ πνδίζθνπ ζην πξνζθεθαιίδην έσο ην άθξν ηνλ
θαξπνχ θαη ηνπ πάρνπο κηαο εγθάξζηαο ηνκήο ηνπ θαξπνχ κεηαμχ ησλ πιεπξηθψλ εδξψλ θαη ην κέζνπ ηνπ,
θαζέησο πξνο ην δηακήθε άμνλα. Ρν ειάρηζην κήθνο θη ν ειάρηζηνο βαζκφο λα είλαη αληηζηνίρσο ζε 14 cm θαη
27 mm. Ρν πεξηερφκελν θάζε δέκαηνο πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο θαη λα πεξηιακβάλεη κφλν κπαλάλεο ηδίαο
πξνειεχζεσο, πνηθηιίαο ή/θαη εκπνξηθνχ ηχπνπ θαη πνηφηεηαο. Ρν εκθαλέο ηκήκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
δέκαηνο πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνλ ζπλφινπ.
ΞΔΞΝΛΗΑ Ρα πεπφληα πξέπεη λα έρνπλ ζρήκα θαη ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηθηιίαο (γίλεηαη δεθηφο έλαο
σρξφο ρξσκαηηζκφο ηνλ θινηνχ ζηα ζεκείν φπνπ ν θαξπφο βξηζθφηαλ ζε επαθή µε ην έδαθνο θαηά ηε
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δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο) θαη λα είλαη λσπήο εκθάληζεο. Ξξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ ζθαζίκαηα θαη
κψισπεο (ειαθξηέο ξσγκέο γχξσ απφ ην πνδίζθν, κήθνπο κηθξφηεξνπ ησλ 2 mm πνπ φκσο δελ αγγίδνπλ ηε
ζάξθα). Ρν κήθνο ηνπ πνδίζθνπ ησλ θαξπψλ ηνπ αλήθνπλ ζηηο πνηθηιίεο πνπ δελ απνζπψληαη ηε ζηηγκή ηεο
σξίκαλζεο
δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 3 mm. Νη ηχπνη πεπνληψλ πνπ πξνηείλνληαη είλαη: Διιεληθά ηχπνπ Αξγνχο,
Ακεξηθάληθνπ ηχπνπ, ζηξνγγπιά. Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη νιφθιεξα, αθέξαηα, πγηή, απαιιαγκέλα απφ
πξνζβνιέο δσηθψλ παξαζίησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιά ζρεκαηηζκέλα, κε επαξθή
αλάπηπμε, πεξηπνηεκέλα, θαζαξά (θπξίσο απαιιαγκέλα απφ θαηάινηπα ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ,
ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζίαο θαη θάζε άιια μέλν ζψκα), ρσξίο εμσηεξηθή αζπλήζηζηε πγξαζία, αιινηψζεηο
απφ παγεηφ ή/θαη ήιην θαη ρσξίο ίρλε κνχριαο, κψισπεο ή άιιεο δεκηέο. Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη
απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε γεχζε ή/θαη νζκή. Γεληθά, πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο. Ρν εκθαλέο κέξνο
ηνλ πεξηερνκέλνπ ηεο θάζε ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ θαη ην πεξηερφκελν
φισλ ησλ ζπζθεπαζηψλ πξέπεη λα είλαη κεηαμχ ηνπο νκνηνγελή. Ζ ζπζθεπαζία πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε
λα εμαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε πξνζηαζία ηνλ πξντφληνο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ δσηηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ Θάζε κέζν ζπζθεπαζίαο κέζα ζην νπνίν δηαθηλνχληαη ζα είλαη ππνρξεσηηθά ραξηνθηβψηην ην
νπνίν ζα είλαη απαιιαγκέλν απφ θάζε μέλν ζψκα.
ΔΠΞΔΟΗΓΝΔΗΓΖ
Νη παξνχζεο πξνδηαγξαθέο εθαξκφδνληαη ζηηο θαησηέξσ πνηθηιίεο θαξπψλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζην είδνο ησλ
«εζπεξηδνεηδψλ» :
— ιεκφληα ηνπ είδνπο Citrus limon (L.),
— καληαξίληα (Citrus reticulata Blanco), θιεκεληηλψλ (Citrus clementina, θνηλψλ καληαξηληψλ (Citrus
deliciosa Ten.),
— πνξηνθάιηα ηνπ είδνπο Citrus sinensis (L.) Osbeck.
Α. ΔιΨρηζηεο απαηηΪζεηο Ρα εζπεξηδνεηδή φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πξέπεη λα είλαη:
αθέξαηα, απαιιαγκέλα απφ κψισπεο θαη/ή εθηεηακέλνπο ηξαπκαηηζκνχο πνπ έρνπλ επνπισζεί, πγηή
(απνθιείνληαη ηα πξντφληα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ζήςε ή αιινηψζεηο πνπ ηα θαζηζηνχλ αθαηάιιεια γηα
θαηαλάισζε, θαζαξά, νπζηαζηηθά απαιιαγκέλα απφ θάζε νξαηή μέλε χιε, νπζηαζηηθά απαιιαγκέλα απφ
επηβιαβείο νξγαληζκνχο, απαιιαγκέλα απφ θζνξέο νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ
πξνζβάιινπλ ηε ζάξθα, απαιιαγκέλα απφ ζεκάδηα μήξαλζεο θαη αθπδάησζεο, απαιιαγκέλα απφ θζνξέο
πνπ πξνθαινχληαη απφ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ή παγεηφ, απαιιαγκέλα απφ κε θπζηνινγηθή εμσηεξηθή
πγξαζία, απαιιαγκέλα απφ μέλε νζκή θαη/ή μέλε γεχζε.
Ρα εζπεξηδνεηδή πξέπεη λα εκθαλίδνπλ ηέηνηα αλάπηπμε θαη λα βξίζθνληαη ζε ηέηνηα θαηάζηαζε ψζηε λα
αληέρνπλ ηε κεηαθνξά θαη ηνλ ελ γέλεη ρεηξηζκφ, θαη λα θζάλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ζηνλ ηφπν
πξννξηζκνχ.
Β. ΑπαηηΪζεηο σξΫκαζεο Ρα εζπεξηδνεηδή πξέπεη λα έρνπλ θζάζεη ζε θαηάιιειν ζηάδην αλάπηπμεο θαη
βαζκφ σξίκαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ θξηηεξίσλ φζνλ αθνξά ηελ πνηθηιία, ηελ πεξίνδν ζπιινγήο θαη
ηε δψλε παξαγσγήο.
Ρν ζηάδην σξίκαζεο ησλ εζπεξηδνεηδψλ νξίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη γηα θάζε
θαησηέξσ είδνο:
— ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρπκφ,
— ειάρηζηε αλαινγία ζαθράξσλ πξνο νμέα
— ρξσκαηηζκφ. Ν ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο, ψζηε θαηά ην πέξαο ηεο θαλνληθήο αλάπηπμήο ηνπο
ηα εζπεξηδνεηδή λα απνθηήζνπλ, ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ, ηνλ θαλνληθφ ρξσκαηηζκφ ηεο πνηθηιίαο.
EΗΓΝΠ

ΔιΨρηζηε
πεξηεθηη
θφηεηα ζε
ρπκφ (ηνηο
εθαηφ, %)
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ΙΔΚΝΛΗΑ

20

Ξξέπεη λα είλαη ν ηππηθφο ηεο πνηθηιίαο. Δπηηξέπνληαη θαξπνί
κε πξάζηλν ρξψκα (εάλ δελ είλαη ζθνχξν), ππφ ηνλ φξν φηη
πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ζε ρπκφ.

Θιεκεληίλεο,

40

7,0:1

άιιεο πνηθηιίεο
καληαξηληψλ

33

6,5:1

Ξνξηνθάιηα
ζαγθνπίληα

30

6,5:1

Νκάδα
ησλ
λαβειίλσλ

33

6,5:1

Ινηπέο
πνηθηιίεο

35

6,5:1

Ξξέπεη λα είλαη ν ηππηθφο ηεο πνηθηιίαο θαηά ην έλα ηξίην
ηνπιάρηζηνλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ θαξπνχ.

Ξξέπεη λα είλαη ν ηππηθφο ηεο πνηθηιίαο. Υζηφζν, επηηξέπνληαη
θαξπνί κε αλνηρηνπξάζηλν ρξψκα, ππφ ηνλ φξν φηη ν
ρξσκαηηζκφο απηφο δελ ππεξβαίλεη ην έλα πέκπην ηεο
ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ θαξπνχ θαη φηη πιεξνχλ ηηο
ειάρηζηεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ρπκφ.
Δπηηξέπνληαη ηα πνξηνθάιηα πνπ παξάγνληαη ζε πεξηνρέο κε
πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πςειή ζρεηηθή πγξαζία θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ θαξπνχ θαη έρνπλ πξάζηλν ρξψκα
πνπ ππεξβαίλεη ην έλα πέκπην ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ
θαξπνχ, ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο σο
πξνο ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ρπκφ

Ρα εζπεξηδνεηδή πνπ πιεξνχλ απηέο ηηο απαηηήζεηο σξίκαζεο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε
«απνπξαζηληζκφ». Ζ επεμεξγαζία απηή επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ δελ αιινηψλνληαη ηα άιια θπζηθά
νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Γ. Ραμηλφκεζε: Ρα εζπεξηδνεηδή πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο. Ξξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο θαη/ή ηνπ εκπνξηθνχ ηχπνπ.
Νη θαξπνί κπνξνχλ, σζηφζν, λα παξνπζηάδνπλ ηα αθφινπζα ειαθξά ειαηηψκαηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
δελ βιάπηνπλ ηε γεληθή εκθάληζε, ηελ πνηφηεηα, ηε δηαηεξεζηκφηεηα θαη ηελ παξνπζίαζε ζηε ζπζθεπαζία:
— ειαθξφ ειάηησκα ζρήκαηνο,
— ειαθξά ειαηηψκαηα ρξψκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ειαθξψλ ειηαθψλ εγθαπκάησλ,
— ειαθξά εμειηζζφκελα ειαηηψκαηα ηνπ θινηνχ, ππφ ηνλ φξν φηη δελ επεξεάδνπλ ηε ζάξθα,
— ειαθξά ειαηηψκαηα ηνπ θινηνχ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ θαξπνχ, φπσο αξγπξφρξνεο
επηζηξψζεηο, ζθσξηφρξσκεο θειίδεο ή θζνξέο απφ επηβιαβείο νξγαληζκνχο,
— ειαθξά ηξαχκαηα πνπ έρνπλ επνπισζεί θαη νθείινληαη ζε κεραληθά αίηηα, φπσο πξνζβνιή απφ ραιάδη,
ηξηβή ή θηππήκαηα απφ ηνλ ελ γέλεη ρεηξηζκφ ηνπο,
— ειαθξά θαη κεξηθή απνθφιιεζε ηνπ θινηνχ (ή ηεο εμσηεξηθήο επηδεξκίδαο) γηα φινπο ηνπο θαξπνχο ηεο
νκάδαο ησλ καληαξηληψλ.
Ρα εζπεξηδνεηδή πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε πξνζηαζία ηνπ
πξντφληνο.
Ρα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη απφ χιε πνπ λα
κελ πξνθαιεί ζηα πξντφληα εμσηεξηθέο ή εζσηεξηθέο αιινηψζεηο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, θαη ηδίσο ραξηηψλ
ή ζεκάησλ πνπ πεξηέρνπλ εκπνξηθέο ελδείμεηο επηηξέπεηαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθηχπσζε ή ε
ηνπνζέηεζε ηεο εηηθέηαο έρεη γίλεη κε κειάλη ή θφιια πνπ λα κελ είλαη ηνμηθά.
Νη απηνθφιιεηεο εηηθέηεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε πξντφλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο ψζηε, φηαλ αθαηξνχληαη,
λα κελ αθήλνπλ νξαηά ίρλε θφιιαο νχηε αιινηψζεηο ζηνλ θινηφ.
Όηαλ νη θαξπνί είλαη πεξηηπιηγκέλνη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ιεπηφ, ζηεγλφ, θαηλνχξην θαη άνζκν ραξηί.
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε νπνηαζδήπνηε νπζίαο πνπ ελδέρεηαη λα κεηαβάιεη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
εζπεξηδνεηδψλ θαη ηδίσο ηελ νζκή θαη ηε γεχζε ηνπο.
Ρα πιηθά ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε χιε. Δπηηξέπεηαη, σζηφζν, κία
παξνπζίαζε πνπ πεξηιακβάλεη έλα βξαρχ (κε μπιψδε) θιψλν κε πξάζηλα θχιια πξνζθνιιεκέλν ζηνλ
θαξπφ.
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ΞΝΟΡΝΘΑΙΗA Citrus sinensis
MANTAΟINIA Citrus clementina
Νη θαξπνί πξέπεη λα έρνπλ ζπιιεγεί επηκειψο θαη δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ έλαξμε εζσηεξηθήο
απνμεξάλζεσο πνπ νθείιεηαη ζε παγεηφ θαζψο θαη εθηεηακέλα ηξαχκαηα ή κψισπεο νη νπνίεο έρνπλ
επνπισζεί.
Ρα θξνχηα πξέπεη λα έρνπλ ζπιιεγεί πξνζεθηηθά µε ην ρέξη, λα έρνπλ επαξθή αλάπηπμε θαη ε ζάξθα δελ
πξέπεη λα έρεη ππνζηεί θακία θζνξά. Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη νιφθιεξα, αθέξαηα, πγηή, απαιιαγκέλα απφ
πξνζβνιέο παξαζίησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιά ζρεκαηηζκέλα, µε επαξθή αλάπηπμε,
πεξηπνηεκέλα, θαζαξά (θπξίσο απαιιαγκέλα απφ θαηάινηπα ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ, ρψκαηα,
πξντφληα επεμεξγαζίαο θαη θάζε άιιν μέλν ζψκα), ρσξίο εμσηεξηθή αζπλήζηζηε πγξαζία, αιινηψζεηο απφ
παγεηφ ή/θαη ήιην θαη ρσξίο ίρλε κνχριαο, κψισπεο ή άιιεο δεκηέο. Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα
απφ θάζε μέλε γεχζε ή/θαη νζκή. Γεληθά, πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο. O ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα είλαη
ηέηνηνο ψζηε θαηά ην πέξαο ηεο θαλνληθήο αλάπηπμεο ηνπ λα απνθηήζνπλ, ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ, ηνλ
θαλνληθφ ρξσκαηηζκφ ηεο πνηθηιίαο. Ρν ειάρηζην κέγεζνο δηακέηξνπ ηεο ηζεκεξηλήο ηνκήο γηα ηα πνξηνθάιηα
λα είλαη 70mm, ην κέγηζην 90 mm θαη βάξνπο πεξίπνπ 190-250 gr γηα ηα καληαξίληα, ην ειάρηζην κέγεζνο
δηακέηξνπ ηεο ηζεκεξηλήο ηνκήο λα είλαη 35 mm, ην δε κέγηζην 50 mm. Ζ ζπζθεπαζία πξέπεη λα είλαη ηέηνηα,
ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε πξνζηαζία ηνλ πξντφληνο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ δσηηθψλ θαη
θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Νη ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα είλαη θαζαξέο, απαιιαγκέλεο απφ θάζε μέλν ζψκα
θαη λα θέξνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο. Νη θαξπνί πξέπεη λα έρνπλ θηάζεη ζε θαλνληθή αλάπηπμε θαη
θαηάζηαζε σξηκφηεηαο ζχκθσλα µε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο θαη ηεο δψλεο παξαγσγήο
ιεπηφθινπδα. Νη θαξπνί πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη δηαηεηαγκέλνη ζε θαλνληθά ζηξψκαηα κέζα ζε θιεηζηά ή
αλνηθηά κέζα ζπζθεπαζίαο. Ρν εκθαλέο κέξνο ηνλ πεξηερνκέλνπ ηεο θάζε ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη
αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ θαη ην πεξηερφκελν φισλ ησλ ζπζθεπαζηψλ πξέπεη λα είλαη κεηαμχ ηνπο
νκνηνγελέο.
ΙΔΚΝΛΗΑ ΘηηξΩα ε ιεκνλΩα Νη θαξπνί πξέπεη λα έρνπλ ζπιιεγεί επηκειψο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ
έλαξμε εζσηεξηθήο απνμεξάλζεσο πνπ νθείιεηαη ζε παγεηφ θαζψο θαη εθηεηακέλα ηξαχκαηα ή κψισπεο νη
νπνίνη έρνπλ επνπισζεί. Ρα ιεκφληα πξέπεη λα είλαη νιφθιεξα, αθέξαηα, πγηή, απαιιαγκέλα απφ πξνζβνιέο
δσηθψλ παξάζηησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιά ζρεκαηηζκέλα κε επαξθή αλάπηπμε,
πεξηπνηεκέλα, θαζαξά (θπξίσο απαιιαγκέλα απφ θαηάινηπα ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ, ρψκαηα,
πξντφληα επεμεξγαζίαο θαη θάζε άιιν μέλν ζψκα), ρσξίο εμσηεξηθή αζπλήζηζηε πγξαζία, αιινηψζεηο απφ
παγεηφ ή/θαη ήιην θαη ρσξίο ίρλε κνχριαο, κψισπεο ή άιιεο δεκηέο. Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα
απφ θάζε μέλε γεχζε ή/θαη νζκή. Λα έρνπλ ζρήκα σνεηδέο κε ηηο άθξεο ηνπο κπηεξέο λα είλαη ψξηκα,
ρπκψδε, κε έληνλν θίηξηλν ρξψκα θαη νη θαξπνί λα έρνπλ θηάζεη ζε θαλνληθή αλάπηπμε θαη θαηάζηαζε
σξηκφηεηαο ζχκθσλα µε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο θαη ηεο δψλεο παξαγσγήο. Ρν ειάρηζην
κέγεζνο δηακέηξνπ ηεο ηζεκεξηλήο ηνκήο λα είλαη ζε 45 mm θαη ην κέγηζην 67mm. Δπηπιένλ, νη θαξπνί
πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη δηαηεηαγκέλνη ζε θαλνληθά ζηξψκαηα κέζα ζε θιεηζηά ή αλνηθηά κέζα
ζπζθεπαζίαο.
ΟΝΓΑΘΗΛΑ - ΛΔΘΡΑΟΗΛΗΑ - ΒΔΟΘΝΘΑ Ρα θξνχηα πξέπεη λα έρνπλ ζπιιερζεί πξνζεθηηθά µε ην ρέξη, λα
έρνπλ επαξθή αλάπηπμε θαη ε ζάξθα δελ πξέπεη λα έρεη ππνζηεί θακία θζνξά. Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη
νιφθιεξα, αθέξαηα, πγηή, απαιιαγκέλα απφ πξνζβνιέο δσηθψλ παξαζίησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη
αζζελεηψλ, θαιά ζρεκαηηζκέλα, µε επαξθή αλάπηπμε, πεξηπνηεκέλα, θαζαξά (θπξίσο απαιιαγκέλα απφ
θαηάινηπα ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζίαο θαη θάζε άιιν ζψκα), ρσξίο
εμσηεξηθή αζπλήζηζηε πγξαζία, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ή/θαη ήιην θαη ρσξίο ίρλε κνχριαο, κψισπεο ή άιιεο
δεκηέο. Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε γεχζε ή/θαη νζκή. Γεληθά πξέπεη λα είλαη
θαιήο πνηφηεηαο.
Ζ ζάξθα δελ πξέπεη λα έρεη ππνζηεί θζνξά.
Ν θινηφο κπνξεί, σζηφζν, λα παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα ειαθξά ειαηηψκαηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ
βιάπηνπλ ηε γεληθή εκθάληζε, ηελ πνηφηεηα, ηε δηαηεξεζηκφηεηα θαη ηελ παξνπζίαζε ζηε ζπζθεπαζία:
— ειαθξφ ειάηησκα ζρήκαηνο,
— ειαθξφ ειάηησκα αλάπηπμεο,
— ειαθξά ειαηηψκαηα ρξψκαηνο,
— ειαθξά ζεκάδηα απφ πίεζε ηα νπνία δελ ππεξβαίλνπλ 1cm2 ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο,
— ειαθξά ειαηηψκαηα ηνπ θινηνχ πνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ:
— 1,5 cm2 κήθνπο γηα ηα ειαηηψκαηα επηκήθνπο ζρήκαηνο,
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— 1 cm2 ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο γηα ηα άιια ειαηηψκαηα.
ΟΝΓΑΘΗΛΑ - ΛΔΘΡΑΟΗΛΗΑ Ζ δηάκεηξνο ηεο ηζεκεξηλήο γξακκήο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 73 έσο 80 mm
θαη βάξνπο 135- 220 gr.
A

67 - 73 mm

ΒΑΟΝΠ 135 - 180 gr

AA

73 - 80 mm

ΒΑΟΝΠ 180 – 220 gr

ΒΔΟΘΝΘΑ Κέγεζνο 45-50 mm
Ρν εκθαλέο κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θάζε ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ
θαη ην πεξηερφκελν φισλ ησλ ζπζθεπαζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη κεηαμχ ηνπο νκνηνγελέο. Ζ ζπζθεπαζία ζα
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ
δσηηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Νη ζπζθεπαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξέο, απαιιαγκέλεο απφ
θάζε μέλν ζψκα θαη λα θέξνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο. Ρα πξντφληα ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ µία
αλάπηπμε θαη µία θαηάζηαζε ηέηνηα πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα αληέρνπλ ζηελ κεηαθνξά θαη ζηελ κεηαρείξηζε
ψζηε λα θηάλνπλ ζην πξννξηζκφ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο
εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ. Δπηπιένλ, ηα θξνχηα πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε
ηέζζεξα ζηξψκαηα θαη‘ αλψηεξν φξην, αλ ηα θξνχηα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ζθιεξά ζθαηξηθά
ππνζηεξίγκαηα, ηέηνηα ψζηε λα µελ αθνπκπάεη ην πάλσ ζηξψκα θξνχησλ ζηα θξνχηα ηνπ θαηψηεξνπ
ζηξψκαηνο θαη έηζη λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε πξνζηαζία.
ΠΡΑΦΙΗΑ Ρα ζηαθχιηα θαη νη ξψγεο πξέπεη λα είλαη πγηή, εμαηξνχληαη ηα πξντφληα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί
απφ ζήςε ή έρνπλ ππνζηεί ηέηνηεο αιινηψζεηο ψζηε λα είλαη αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε, θαζαξά, ρσξίο
δηαθξηλφκελεο μέλεο χιεο, πξαθηηθά απαιιαγκέλα απφ πξνζβνιέο παξαζίησλ ή αζζέλεηεο, ρσξίο εκθαλή ίρλε
κνχριαο, ρσξίο αζπλήζηζηε εμσηεξηθή πγξαζία, ρσξίο μέλε νζκή ή/θαη γεχζε. Δπηπιένλ, νη ξψγεο πξέπεη λα
είλαη νιφθιεξεο, θαινζρεκαηηζκέλεο, θαλνληθά αλαπηπγκέλεο. Ρα ζηαθχιηα πξέπεη λα έρνπλ ζπιιεγεί
επηκειψο. Ζ ζηαθπιή πξέπεη λα είλαη επαξθψο αλαπηπγκέλε θαη ψξηκε. Ζ αλάπηπμε θαη ε θαηάζηαζε ηεο
ζηαθπιήο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη λα αληέρεη ζηε κεηαθνξά θαη ηε κεηαθίλεζε θαη λα
θζάλεη ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε. Ρα επηηξαπέδηα ζηαθχιηα πξέπεη λα είλαη θαιήο
πνηφηεηαο. Ρα ζηαθχιηα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ην ηππηθφ ζρήκα, αλάπηπμε θαη ρξσκαηηζκφ ηεο πνηθηιίαο,
ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο πεξηνρήο παξαγσγήο. Νη ξψγεο πξέπεη λα είλαη ζπλεθηηθέο, θαιά πξνζθπφµελεο θαη
ζην κεγαιχηεξν δπλαηά βαζκφ θνιιεκέλεο ζηνλ κίζρνο ηνπο. Ρν κέγεζνο ησλ ζηαθπιηψλ λα είλαη ειάρηζην
βάξνο θαηά ζηαθχιη κεγαιφξσγα 150 gr πεξίπνπ. Ρν πεξηερφκελν θάζε δέκαηνο πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο
θαη λα πεξηέρεη µφλν ζηαθχιηα ηεο ίδηαο θαηαγσγήο, πνηθηιίαο, θαηεγνξίαο θαη ηνπ ίδηνπ βαζκνχ σξηκφηεηαο.
Ρα επηηξαπέδηα ζηαθχιηα πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επαξθήο πξνζηαζία ηνπ
πξντφληνο.
ΠΖΚ: Ρα αλσηέξσ πξνζδηνξηδφκελα βάξε θαη κεγέζε ησλ νπνξσιαραληθψλ έρνπλ ππνινγηζζεί ζχκθσλα κε
ηα κεξηδνιφγηα-πνζνηνιφγηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα Λνζνθνκεία πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ησλ
ζηηηδνκέλσλ.
Ιφγσ ηδηαΫηεξσλ ζπλζεθψλ/αλαγθψλ Ϊ ηνπηθψλ πξντφλησλ/δηαζεζηκφηεηαο, δχλαηαη λα γΫλεη
πξνκΪζεηα θαη Ψιισλ ηχπσλ ιαραληθψλ θαη θξνχησλ.
Νη ζπκκεηΩρνληεο πξΩπεη λα πξνζθνκΫζνπλ:
1. Ρελ άδεηα ιεηηνπξγίαο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ εηαηξεηψλ – επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο,
επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο
Λνκνχ Αηηηθήο θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην Λνκφ Αηηηθήο, εθφζνλ ππάξρεη. (∆
Αηβ/8577/8-9-1983 ΦΔΘ 526/Ρ.Β./24.9.83 & 1γ/Γ.Ξ/νηθ. 96967 ΦΔΘ 2718/Β/4-11-2012 ‗ γεηνλνκηθνί
φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.)
2. Δπίζεο, νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλεο ζην κεηξψν
εκπφξσλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζηελ αξκφδηα Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ηεο
έδξαο ηεο επηρείξεζεο ηνπο.
ΘΑ 2533/63997/29-05-13 (ΦΔΘ 1380/Β/06-06-13)
Δγθχθιηνο 4453/116157/27-09-13 (ΑΓΑ: ΒΙ9ΑΒ-Ζ32)
3. Λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 3 ηεο ππ΄αξηζκ. 257543
Θ..Α.(Φ.Δ.Θ. Β 1122) .
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Ηζρχνλ Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ [ΘΑ 487/2000
(ΦΔΘ 1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ ISO 22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη
ρνξεγεζεί απφ ηνλ ΔΦΔΡ ή απφ άιινπο θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο γηα ηελ παξαγσγή – παξαζθεπή επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη εκπνξία ησλ πξντφλησλ.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ
πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηα πιαίζηα ηνπ απηνειέγρνπ, θάζε θνξά πνπ απηφ δεηείηαη.
Πε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ είλαη παξαγσγφο ή παξαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα
επηζπλάςεη:
1νλ Ηζρχνλ Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ ISO 22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ ηνλ ΔΦΔΡ
ή απφ άιινπο θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο γηα ηελ παξαγσγή – παξαζθεπή ηνπο.
2νλ πεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηή ή εγθεθξηκέλνπ ηππνπνηεηεξίνπ φηη έιαβε γλψζε
ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα πξντφληα ζε
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
1. Ζ δηαθίλεζε ησλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε απηνθίλεηα απηνδχλακνπ ςχμεσο ή
απηνθίλεηα θιεηζηνχ ηχπνπ, λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Θαηαιιειφηεηαο Νρήκαηνο απφ
γεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο γείαο ησλ
Ξεξηθεξεηψλ .(Νδεγφο γηεηλήο ηνπ Δ.Φ.Δ.Ρ. Λν 9)
Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα κε
ηελ δνζείζα παξαγγειία ηνπ Λνζνθνκείνπ, φπσο επίζεο θαη λα παξέρεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο θάζε
πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηεο δεηείηαη ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο.
Ρα είδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδίδνληαη κεηά απφ έγγξαθε παξαγγειία, ε νπνία ζα δίδεηαη 24 ή 48
ψξεο, αλάινγα κε ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθίκνπ, πξηλ ηελ παξάδνζε.
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗV – ΔΔΔΠ
Γηαηίζεηαη ζην ΔΠΖΓΖΠ σο ζπλεκκέλν ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο:
(α)

Πε κνξθή PDF κε ην φλνκα ESPD.

(β)

Πε κνξθή XML κε ην φλνκα espd-request.

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V – πφδεηγκα ΡερληθΪο ΞξνζθνξΨο
Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο απαηηείηαη λα ζπλππνβάιεη πιήξεο ειεθηξνληθφ έγγξαθν Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη
Φχιινπ Ππκκφξθσζεο (πφδεηγκα Ξίλαθα Η, θαησηέξσ) ςεθηαθά ππνγεγξακκέλσλ.
ΞΫλαθαο Η: «ΞΫλαθαο ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ – ΦΙΙΝ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ»
Ξξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη
λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή/αλάδνρν ζρεηηθφο «Ξίλαθαο Ππκκφξθσζεο»
ζπκπιεξσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη.
Ν Ξίλαθαο Ππκκφξθσζεο δχλαηαη λα δηαζέηεη ηελ εμήο ελδεηθηηθή κνξθή:
ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ
ΑΞΑΗΡΖΠΖ

Αληηγξαθή
Εεηνχκελεο
Ρερληθήο
Ξξνδηαγξαθήο ηεο πεξεζίαο απφ ηε
Γηαθήξπμε φπσο απηέο δηαηππψλνληαη
ζηα Ξαξάξηεκα Γ΄ ηεο παξνχζαο

ΑΞΑΛΡΖΠΖ
Αλ
ε
πξνζθεξφκελε
ηερληθή
πξνδηαγξαθή πιεξνί αθξηβψο ηελ
αηηνχκελε απφ ηε δηαθήξπμε ηερληθή
πξνδηαγξαθή ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε
“ΘΑΙΞΡΔΗ”
Αλ
ε
πξνζθεξφκελε
ηερληθή
πξνδηαγξαθή είλαη αλψηεξε απφ ηελ
αηηνχκελε
ηερληθή πξνδηαγξαθή
ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε “ΞΔΟΘΑΙΞΡΔΗ”

ΞΟΝΠΦΝΟΑ
ΑΛΑΓΝΣΝ

ΞΝΤΖΦΗΝ

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

Αλαιπηηθή
Ξεξηγξαθή
Ρερληθήο Ξξνδηαγξαθήο ηεο
Ξξνζθεξφκελεο πεξεζίαο
απφ
ηνλ
πνςήθην
Ξξνκεζεπηή/Αλάδνρν

1. Πηε ζηήιε «Απαίηεζε» αληηγξάθνληαη νη δεηνχκελεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο πεξεζίαο απφ ηε
Γηαθήξπμε.
2. Πηε ζηήιε «Απάληεζε» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή
ΘΑΙΞΡΔΗ/ΞΔΟ-ΘΑΙΞΡΔΗ /ΓΔΛ ΘΑΙΞΡΔΗ. Αλ ε πξνζθεξφκελε ηερληθή πξνδηαγξαθή πιεξνί αθξηβψο
ηελ αηηνχκελε απφ ηε δηαθήξπμε ηερληθή πξνδηαγξαθή ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε ―ΘΑΙΞΡΔΗ‖, αλ ε
πξνζθεξφκελε ηερληθή πξνδηαγξαθή είλαη αλψηεξε απφ ηελ αηηνχκελε
ηερληθή πξνδηαγξαθή
ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε ―ΞΔΟ-ΘΑΙΞΡΔΗ‖ ελψ αλ ε πξνζθεξφκελε ηερληθή πξνδηαγξαθή δελ πιεξνί
αθξηβψο ηελ αηηνχκελε απφ ηε δηαθήξπμε ηερληθή πξνδηαγξαθή ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε ―ΓΔΛ ΘΑΙΞΡΔΗ‖.
3. Πηε ζηήιε «Ξξνζθνξά πνςήθηνπ Αλαδφρνπ» πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή ηεο
πξνζθεξφκελεο πεξεζίαο απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν.
4. Πηε ζηήιε «Ξαξαπνκπή» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζε αληίζηνηρν
ηερληθφ θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή ή αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ
δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο, ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο θιπ.
πνπ ζα παξαηεζνχλ ζην παξάξηεκα. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε θαη νη
παξαπνκπέο λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (πρ. Ρερληθή Ξξνζθνξά / Ρερληθφ Φπιιάδην 3, Πει.
4 Ξαξάγξαθνο 4 θιπ).
5. Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία
θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ πίλαθα ζπκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε
δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (πρ. Ξξνδ. 1.1.4.2).
6. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζα αμηνινγήζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηα παξερφκελα απφ ηνπο ππνςήθηνπο
αλαδφρνπο
ζηνηρεία
θαηά
ηε
δηαδηθαζία
ηερληθήο
αμηνιφγεζεο
ησλ
πξνζθεξφκελσλ
ππεξεζηψλ/εμνπιηζκνχ/εηδψλ.
7. Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηα παξαπάλσ (π.ρ. κε αλαθνξά, αζαθήο ή εζθαικέλε αλαθνξά) κπνξεί λα
επηθέξεη ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ.
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VI – πφδεηγκα ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο
Νη νηθνλνκηθΩο πξνζθνξΩο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα ππνβιεζνχλ κε ηε ζπκπιΪξσζε ηνπ παξαθΨησ πΫλαθα:
α
/
α

1

ΘΥΓΗ
ΘΝΠ
ΓΛΑΗ
ΔΗ
ΓΝΠ

ΕΖΡΝ
ΚΔΛΝ
ΔΗΓΝΠ

ΞΝ
ΠΝ
ΡΖ
ΡΑ

ΚΝ
ΛΑ
ΓΑ
ΚΔ
ΡΟΖ
ΠΖΠ

ΡΗΚΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
ΓΗΑ ΡΑ ΔΗΓΖ
ΔΛΡΝΠ ΓΗΑΡΗΚΖΠΖΠ
ΞΝΠΝΠΡΝ
(%)
ΔΘΞΡΥΠΖΠ
(κε 3
δεθαδηθΨ
ςεθΫα)

ΡΗΚΖ
ΞΙΔΝΛ
Φ.Ξ.Α
(κε 3
δεθαδηθΨ
ςεθΫα)

ΓΑΞΑΛΖ
ΞΙΔΝΛ
Φ.Ξ.Α

ΞΝΠΝ
ΠΡΝ
Φ.Ξ.Α
(%)

ΠΛΝΙΝ
ΓΑΞΑΛΖΠ
ΚΔ Φ.Ξ.Α

ΘΥΓΗ
ΘΝΠ
ΞΑΟΑΡΖ
ΟΖΡΖ
ΟΗΝ
ΡΗΚΥΛ

Ξεξη
γξαθή
είδνπο

2
3
4
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VII – πνδεΫγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ
ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

Δθδφηεο

………………………………..
(Ξιήξεο επσλπκία Ξηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο)
Ζκεξνκελία έθδνζεο: ……………………………..
Ξξνο:

Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114, 115 27 Αζήλα

Δγγχεζή καο ππ‘ αξηζκ. …………………………….….. πνζνχ …………..…………….……. επξψ.
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ………………………… ππέξ ηνπ
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,
ΑΦΚ: ................ (δηεχζπλζε) .......................…………………………………..,

ή

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε)
.......................…………………………………..

ή

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ
α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) .......................
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) .......................
γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) .......................
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο
κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,
γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ……………….. (αξηζκφ/εκεξνκελία) Γηαθήξπμε/Ξξφζθιεζε/Ξξφζθιεζε
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο .................................. ηνπ Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ
53
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο: ―(ηίηινο ζχκβαζεο)‖/ γηα ην/α ηκήκα/ηα ...............
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε
εγγχεζε) θαζ‘ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.
Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε,
54
ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε .................... εκέξεο απφ
ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
55
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………………... ή
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα
ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο πεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη
ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ... ηεο
Γηαθήξπμεο/Ξξφζθιεζεο/Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο
ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο
παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.
(Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή)

53

Δθφζνλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή αθνξά ζε πξνζθνξά ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο Γηαθήξπμεο/Ξξφζθιεζεο/Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξψλεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ γηα ην/α νπνίν/α ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.
54
Λα νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
55
ΠΖΚΔΗΥΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΑ: Ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο,
φπσο απηφο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 157 παξ. 1 πεξ. α, εδαθ. β' ηνπ λ. 4281/2014).
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ

Δθδφηεο

………………………………..
(Ξιήξεο επσλπκία Ξηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο)
Ζκεξνκελία έθδνζεο: ……………………………..
Ξξνο:

Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114, 115 27 Αζήλα

Δγγχεζή καο ππ‘ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ

56

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα
παξαηηνχκελνη
ηνπ
δηθαηψκαηνο
ηεο
δηαηξέζεσο
θαη
δηδήζεσο
κέρξη
ηνπ
πνζνχ
ησλ
επξψ………………………………………………………………………..
ππέξ ηνπ:
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,
ΑΦΚ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ......................
(δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ
α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ...................
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ...................
γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ..................
(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο)
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο
κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ….. / ηεο ππ αξηζ ..... ζχκβαζεο ― (ηΫηινο ζχκβαζεο)‖, ζχκθσλα κε ηελ
(αξηζκφ/εκεξνκελία)
........................
Γηαθήξπμε
/Ξξφζθιεζε/
Ξξφζθιεζε
Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο
........................... ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα).
Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε,
ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....…. εκέξεο απφ ηελ απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)
ή
κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ
Ρξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο
57
παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε .

(Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή

56

Νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. Πην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΞΑ.
Ν θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ' αξηζ.
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΘ Β' 740/28.08.1995) απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεσηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο
ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή.
57

21PROC009873241 2021-12-30
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VIII – ΠρΩδην Πχκβαζεο

ΔΙΙΖΛΗΘΖ
ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
1Ζ .ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ραρ. Γ/λζε:
Βαζ. Πνθίαο 114
Ρ.Θ.:
115 27

ΘΑΡΑΣΥΟΗΠΡΔΑ ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ

ΠΚΒΑΠΖ
π. αξ. Φ__/2021
ΞΝΠΝ ………………..€ ΞΙΔΝΛ ΦΞΑ, ΖΡΝΗ ……………..€
Γηα ηελ πξνκήζεηα
«………………………………………………………….»

Ρφπνο θαηαξηίζεσο
ζπκβάζεσο:

Ρα Γξαθεία Γελ. Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

Γηάξθεηα ζχκβαζεο:

Έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη έσο εμάληιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ.

Πηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ .... ……….. ηνπ έηνπο ………., νη θαησηέξσ ζπκβαιιφκελνη:
Αθελφο
Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Γηεχζπλζε :

Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114

Ρ.Θ.

: 115 27

ΞεξηνρΪ

: Αζήλα

Ρει. ΔπηθνηλσλΫαο: 2132088724

Email

: prom@hippocratio.gr

Φαμ

: 2132088716

Α.Φ.Κ :

Γ.Ν..

: ΗΒ΄ΑΘΖΛΥΛ

999332732

λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Κάξην Θ. Ρίγθα, Γηνηθεηή, θαη ην νπνίν
ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ε ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ»
θαη αθεηΩξνπ
Ζ εηαηξεία _________________________________ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν _________________________
Γηεχζπλζε :

Ρ.Θ.

:

ΞεξηνρΪ

:

Ρει. ΔπηθνηλσλΫαο:

Email

:

Φαμ

:

Α.Φ.Κ :

Γ.Ν..

:

λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ _______________________ (ηδηφηεηα λφκηκνπ εθπξφζσπνπ) θαη ε νπνία
ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν ΞξνκεζεπηΪο»,
ΙακβΨλνληαο ππφςε:
1) Ρελ ππ. αξηζ. Φ__/2021 απφ __/__/_____ δηαθήξπμε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ αλάδεημε
Ξξνκεζεπηή «………………………………….».
2) Ρελ απφ __/__/____ θαη κε αξηζ. Ξξση. _____/____ πξνζθνξά ηνπ Ξξνκεζεπηή, πνπ ππνβιήζεθε ζην
πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο.
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3) Ρελ ππ. αξηζ. ................... απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην
απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο, ζηνλ Ξξνκεζεπηή
Ππκθψλεζαλ θαη Ωθαλαλ ακνηβαΫα απνδεθηΨ ηα αθφινπζα:
ΑΟΘΟΝ 1. ΝΟΗΠΚΝΗ
ΑληΫθιεηνο: Ρν πξφζσπν πνπ ν Ξξνκεζεπηήο κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα
πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, email
θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ θαη
απηφο κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ απνδέρζεθε ην δηνξηζκφ απηφ.
ΓηνηθεηηθΪ εληνιΪ: Νπνηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηελ
Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο Πχκβαζεο ζηνλ Ξξνκεζεπηή απηήο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζή
ηεο.
Έγγξαθν: Θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ
πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο Πχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ
ηειενκνηνηππηψλ.
ΞξνκΪζεηα: Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ, φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηε Πχκβαζε.
ΖκεξνκελΫα Ωλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο.
ΖκΩξα: Ζ εκεξνινγηαθή εκέξα.
ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινχζεζεο θαη ΞαξαιαβΪο (ΔΞΞ): Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ην
Λνζνθνκείν, κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
ΑλαζΩηνπζα αξρΪ: Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
ΞξνζεζκΫεο: Ρα αλαθεξφκελα ζηε Πχκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα ππνινγίδνληαη
απφ ηελ επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε Πχκβαζε σο αθεηεξία. Όηαλ ε
ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο
ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
ΞξνζθνξΨ: Ζ απφ _____/__-__-____ πξνζθνξά ηνπ Ξξνκεζεπηή πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
Πχκβαζε: Ζ παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο πξνκήζεηαο, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί.
ΠπκβαηηθΨ ηεχρε: Ρα ηεχρε ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλάδνρν, θαζψο θαη φια
ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο: α) ηε Πχκβαζε,
β) ηε Γηαθήξπμε, γ) ηελ Ξξνζθνξά ηνπ Ξξνκεζεπηή.
Ππκβαηηθφ ηΫκεκα: Ρν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο.
ΑΟΘΟΝ 2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Κε ηελ παξνχζα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη θαη ν Ξξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ
αλαθέξεηαη πην θάησ ζηελ παξνχζα, ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο «……………………………….».
Ππγθεθξηκέλα ν Ξξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ηηο αθφινπζεο πξνκήζεηεο:
…………………………………………………………………………………………………………..
Θαηά ηα ινηπά, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη νη
αλαθεξφκελεο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη νπνίεο επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη
απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο.
ΑΟΘΟΝ 3. ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ - ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη απφ __/__/____ έσο __/__/____θαη έσο
εμάληιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ.
Ν Ξξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πινπνίεη ηηο παξαδφζεηο ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα.
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Νπδεκία κεηαβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξάδνζεο επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν
δε ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί ππφ ηηο θάησζη ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο:
Α) ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο παξαηάζεσο απηήο είλαη ζχκθσλε κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ
άξζξνπ 132 ηνπ Λ.4412/2016.
Β) λα έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη
εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν ππνβάιιεηαη
ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο.
Γ) ε παξάηαζε λα είλαη ίζε ή κηθξφηεξε απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
Πηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη
ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν
παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν Ξξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
Ν Ξξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, θαη ηελ επηηξνπή
παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο
εκέξεο λσξίηεξα.
Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πξνκήζεηαο ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν Ξξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα
ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε
εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ε πξνκήζεηα, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο
πξνζθνκίζηεθε.
ΑΟΘΟΝ 4. ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο πξνκήζεηαο θαη ε δηνίθεζε απηήο δηελεξγείηαη απφ
ην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ αλσηέξσ ππεξεζία εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν
φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη
ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε
ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη
παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 132 λ.4412/2016.
ΑΟΘΟΝ 5. ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ
Αλ νη πξνκήζεηεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Ξξνκεζεπηή κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο,
θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ
πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο
πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ησλ πξνκεζεηψλ πνπ
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΞΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο ησλ πξνκεζεηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα
ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη πξνκήζεηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ
κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν
ηεο ζχκβαζεο έρεη πιήξσο εθηειεζηεί.
Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ πξνκεζεπηή.
Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη έθπησην.
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ΑΟΘΟΝ 6. ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ πξνκεζεηψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, κπνξεί δε λα
θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν πξνκεζεπηήο.
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο πξνκήζεηεο δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο
ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ
δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ
ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ πξνκεζεηψλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο
ζρεηηθέο αλάγθεο.
Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ πξνκεζεηψλ,
κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο
παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ πξνκεζεηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε
νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ πξνκεζεπηή. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή
ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή,
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε
ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ
επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη
ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια.
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιή θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ
ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
Νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
ΑΟΘΟΝ 7. ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ - ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ
Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ εηδψλ, κε έθπησζε επί ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο
επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε
αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα
ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε
πξνκεζεπηήοησλ παξερφκελσλ εηδψλ ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 218, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηαείδε πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη
εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
ΑΟΘΟΝ 8. ΑΚΝΗΒΖ – ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ
Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Ξξνκεζεπηή αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
………………….. επξψ θαη ……………….. ιεπηψλ (……………,.. €), πιένλ ΦΞΑ ……….%
……………………. επξψ θαη …………….. ιεπηψλ (………..,…..€) ήηνη ζπλνιηθά ……………………. επξψ
θαη …………. ιεπηψλ (……………..,…€).
Ν Ξξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα επαξθέο,
λφκηκν θαη εχινγν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζπλνιηθή έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνίεζε πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Πην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελδερφκελεο
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ακνηβέο ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ Ξξνκεζεπηή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο θακία
πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Νκνίσο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο
απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ξξνκεζεπηή ή
ηξίησλ.
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ
ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο Πχκβαζεο.
Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεληαίσο ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ
πξνβιέπεηαη απφ ηα έγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή
δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά/ δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην
ηνπ Ξξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Λφκνπο θαη
ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ πνπξγείσλ.
Ν Ξξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Πηελ ακνηβή ηνπ Ξξνκεζεπηή, ρσξίο ΦΞΑ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε
άιιε επηβάξπλζε.
Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη‘ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
α) Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ
αληηθείκελνπ.
β) Ρηκνιφγην ηνπ Ξξνκεζεπηή.
γ) Ξηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο.
Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξεί
λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Ξξνκεζεπηή εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4152/2013
(ΦΔΘ 107/Α‘/09.05.2013).
ΑΟΘΟΝ 9. ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν Ξξνκεζεπηή θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηε κε αξηζκφ
…………………………. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο …………….. ΡΟΑΞΔΕΑΠ, πνζνχ …………………….. επξψ
(………………. €) (4% ηεο ζπκθσλνχκελεο κε ηελ παξνχζα ακνηβήο ηνπ Ξξνκεζεπηή, ρσξίο ηνλ θφξν
πξνζηηζέκελεο αμίαο), ηζρχνο κέρξη ……………………………, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί θαηά ην αληίζηνηρν
ππφδεηγκα ηεο Γηαθήξπμεο.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή
θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο, χζηεξα απφ ηελ έγγξαθε εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ
ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο θαη ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηνλ Λ.4281/2014
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε
πξνο ηελ εγγπήηξηα ηξάπεδα θαη θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ Ξξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ
ηεο παξνχζαο ή/θαη ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε απηήο γηα επηθείκελε
θαηάπησζε.
ΑΟΘΟΝ 10. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ
1. Θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Ξξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε
ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.
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2. Ν Ξξνκεζεπηήο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε
ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ/πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο),
παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
3. Ν Ξξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο
ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη
κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
4. Ν Ξξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζε λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη
νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ
ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α‘ ηνπ Λ.4412/2016.
5. Ν Ξξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ πξνκήζεηα, ζχκθσλα
κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο
εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη
ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.
6. Ν Ξξνκεζεπηήο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή απνξξένπλ
απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε θαη ην Λφκν θαη ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ άηνκα, πνπ
ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε
πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο
απνθαηάζηαζή ηεο.
7. Ν Ξξνκεζεπηήο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
8. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Ξξνκεζεπηή λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, πνπ
απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.
ΑΟΘΟΝ 11. ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ – ΞΛΔΚΑΡΗΘΖ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑ
Θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Ξξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ
ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα
ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ.
Δηδηθφηεξα:
Ν Ξξνκεζεπηήο δχλαηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο αζρνινχληαη
άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο θαη δηαζθαιίδεη φηη νη ππάιιεινη απηνί είλαη ζε πιήξε γλψζε
θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο. Ν Ξξνκεζεπηήο κεηαθέξεη απηέο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο.
Πε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα πεξηέιζνπλ ζε
γλψζε ηνπ Ξξνκεζεπηή θαζ‘ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, νη νπνίεο
είλαη εκπηζηεπηηθέο γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηέιεζε ηεο Ξξνκήζεηεο απηήο. Υο εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζε ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί
σο ηέηνηα.
Ν Ξξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθχιαμε φισλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζηνηρείσλ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πεξεζία,
απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο ή κεηαθνξάο ζε άιια άηνκα, ρψξνπο ή εηαηξείεο. Ν Ξξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηα κέηξα πνπ παίξλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.
Πε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζηνλ Ξξνκεζεπηή, ε
Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ «πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη λα
ΓΗΑΘΖΟΜΖ Φ182/2021 (ΔΠΖΓΖΠ 149460)

Πειίδα 70

Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

21PROC009873241 2021-12-30
αμηψζεη πιεξσκή θαη απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο, ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκίεο πνπ ζα
έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί θαζψο επίζεο θαη λα πξνβεί ζηε ιχζε ηεο Πχκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ
Ξξνκεζεπηή, θεξχζζνληαο ηνλ έθπησην.
Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία φπσο ράξηεο, δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα,
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή
θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ θαηά
θπξηφηεηα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ν Ξξνκεζεπηήο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο,
παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ν Ξξνκεζεπηήο κπνξεί λα θξαηά
αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο
απφ ηεο Πχκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Θαηά ηα ινηπά
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
Πε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηξίην γηα νπνηνδήπνηε
ζέκα ζρεηηθά κε δηθαηψκαηα επί ηνπ ινγηζκηθνχ ή ηνπ εμνπιηζκνχ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα
εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη γξαπηά κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Ξξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη
λα ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, έλαληη ηνπ ηξίηνπ. Πε θάζε
πεξίπησζε, ν Ξξνκεζεπηήο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηα νπνία ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ε
Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο
δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία
πνπ ζα ππνζηεί απφ ελδερφκελε απνδνρή ηεο παξαπάλσ αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ.
ΑΟΘΟΝ 12. ΘΖΟΜΖ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ ΥΠ ΔΘΞΡΥΡΝ
Ν Ξξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ ηεο παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 203 ηνπ Λ.4412/2016:
αα) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο
ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη
ββ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
παξαηάζεσλ.
Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ Ξξνκεζεπηή απφ ζχκβαζε πξνκήζεηαο, ε αλαζέηνπζα
αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ Ξξνκεζεπηή εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη
πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν Ξξνκεζεπηήο
ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε
ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ
ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν Ξξνκεζεπηήο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα
ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Πηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Ξξνκεζεπηή
πξνο ηελ εηδηθή φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ.
Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη,
κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) Νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε.
β) Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε Ξξνκεζεπηή είηε
απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο
εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ν ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο
απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ
θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο
επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο.
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Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ Ξξνκεζεπηή απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016.
ΑΟΘΟΝ 13. ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ
Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην
κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο.
Ν Ξξνκεζεπηήο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ
εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε
πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα
απαληήζεη εληφο ηξηάληα (30) πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Ξξνκεζεπηή, δηαθνξεηηθά, κε ηελ
πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.
ΑΟΘΟΝ 14. ΑΛΑΠΡΝΙΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΘΑΗ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη/ιχζεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ Ξξνκεζεπηή κεηά απφ
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο. Πηε πεξίπησζε απηή, ν Ξξνκεζεπηήο πέξαλ ηεο ακνηβήο
γηα ην κέξνο ηεο Πχκβαζεο πνπ έρεη εθηειέζεη κέρξη ηνπ ρξφλνπ ηεο θαηαγγειίαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη
θαλέλα επηπιένλ πνζφ σο απνδεκίσζε, εθηφο ησλ παξαγγειηψλ πξντφλησλ πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ
πξνεγεζεί ηεο θαηαγγειίαο θαη εθφζνλ απηά ηειηθψο παξαιεθζνχλ.
Πε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Ξξνκεζεπηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ή ζέζεο ηεο
πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα
επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. Πε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ε εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα.
Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη ξεηή
ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 132 θαη 201 (γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ νξγάλνπ) ηνπ
Λ. 4412/2016.
ΑΟΘΟO 15. ΔΘΣΥΟΖΠΖ – ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ν Ξξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο. Θαη‘ εμαίξεζε ν
Ξξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα
ηελ θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε ηξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ
ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιε ρψξα ηεο ΔΔ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
Λ. 4270/2014.
ΑΟΘΟΝ 16. ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε, φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) Νη πξνκήζεηεο παξαζρέζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπο ή ζε πεξίπησζε δηαηξεηήο πξνκήζεηαο, ην αληηθείκελν πνπ
παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηνπ ζπκβαηηθνχ, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη
έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ πεξαίσζε ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ηεζεί ζηελ δηαθήξπμε.
β) Ξαξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νη πξνκήζεηεο πνπ παξαδφζεθαλ.
γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή
εθπηψζεηο.
δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη
απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.
ΑΟΘΟΝ 17. ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
Νη ζρεηηθέο πεξί πξνκεζεηψλ Γηαηάμεηο ησλ Λ.4412/2016, ε απφ …………………….. δηαθήξπμε ηνπ Αλνηρηνχ
Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ θαη ε απφ …………………….. θαηαηεζείζα πξνζθνξά ηνπ Ξξνκεζεπηή απνηεινχλ
ζπκπιεξσκαηηθά ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκβαηηθά ηεχρε. Πε πεξίπησζε αζάθεηαο ή δηαθνξεηηθήο
ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε:
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α) Ζ παξνχζα ζχκβαζε,
β) Νη ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο,
γ) Ζ δηαθήξπμε ηνπ Αλνηρηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ,
δ) Ζ πξνζθνξά ηνπ Ξξνκεζεπηή.
Γηα ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλέλα ζπλαθέο θείκελν ή έγγξαθν ή ζηνηρείν πξνυπάξρνλ
απηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί ππ‘ φςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο,
εθηφο αλ ξεηψο θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα ζχκβαζε.
Ζ θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Ξξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν
ήηνη κε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, ηειενκνηνηππία, ή ειεθηξνληθά κέζα.
ΑΟΘΟΝ 18. ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ
Ν Ξξνκεζεπηήο ηεο ππεξεζίαο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ
ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί,
κε βάζε ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα Αζελψλ,
εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ θαη ην θνηλνηηθφ.
Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθζεί
ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε ηελ
ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα
γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν.
Δηδηθά θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ Ξξνκεζεπηή θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203
(θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ), 218 (πνηληθέο ξήηξεο γηα ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ) θαη 220
(απφξξηςε παξαδνηένπ - αληηθαηάζηαζε) ηνπ Λ.4412/2016 κπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο
λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία
ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο,
απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη ε απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε
νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
Πε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε ζε ηξία πξσηφηππα. Γχν έιαβε ε Αλαζέηνπζα
Αξρή θαη έλα ν Ξξνκεζεπηήο.
ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ
ΓΗΑ ΡΝ Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

ΓΗΑ ΡΝΛ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ

Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ

ΚΑΟΗΝΠ Θ. ΡΗΓΘΑΠ
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ΟΖΡΟΑ ΑΘΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ[επηζπλάπηεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ]
Γειψλσ/νχκε φηη δεζκεπφκαζηε φηη ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο
δελ ελήξγεζα/ελεξγήζακε αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζσ/νπκε λα
ελεξγψ/νχκε θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.
Δηδηθφηεξα φηη:
1) δελ δηέζεηα/δηαζέηακε εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε, πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηήιζαλ ζηε γλψζε θαη ζηελ
αληίιεςε κνπ/καο κέζσ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο κνπ/καο ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ πξνθαηαξθηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρα/κε θαη
έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί.
2) δελ πξαγκαηνπνίεζα/ήζακε ελέξγεηεο λφζεπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κέζσ ρεηξαγψγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
είηε αηνκηθψο είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ.
3) δελ δηελήξγεζα/δηελεξγήζακε νχηε ζα δηελεξγήζσ/ήζνπκε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο
ζχκβαζεο παξάλνκεο πιεξσκέο γηα δηεπθνιχλζεηο, εμππεξεηήζεηο ή ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηε ζχκβαζε θαη
ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο.
4) δελ πξφζθεξα/πξνζθέξακε νχηε ζα πξνζθέξσ/νπκε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο
ζχκβαζεο, άκεζα ή έκκεζα, νπνηαδήπνηε πιηθή εχλνηα, δψξν ή αληάιιαγκα ζε ππαιιήινπο ή κέιε
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαζψο θαη ζπδχγνπο θαη ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο,
θαη‘ επζεία κελ γξακκή απεξηνξίζησο, εθ πιαγίνπ δε έσο θαη ηέηαξηνπ βαζκνχ ή ζπλεξγάηεο απηψλ νχηε
ρξεζηκνπνίεζα/ρξεζηκνπνηήζακε ή ζα ρξεζηκνπνηήζσ/ρξεζηκνπνηήζνπκε ηξίηα πξφζσπα, γηα λα
δηνρεηεχζνπλ ρξεκαηηθά πνζά ζηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα.
5) δελ ζα επηρεηξήζσ/νπκε λα επεξεάζσ/νπκε κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, νχηε ζα παξάζρσ-νπκε παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ηεο,
6) δελ έρσ/νπκε πξνβεί νχηε ζα πξνβψ/νχκε, άκεζα (ν ίδηνο) ή έκκεζα (κέζσ ηξίησλ πξνζψπσλ), ζε
νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε [ελαιιαθηηθά: φηη δελ έρσ-νπκε εκπιαθεί θαη δελ ζα εκπιαθψ-νπκε ζε
νπνηαδήπνηε παξάηππε, αλέληηκε ή απαηειή ζπκπεξηθνξά (πξάμε ή παξάιεηςε)] πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ
παξαπιάλεζε [/εμαπάηεζε] νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εκπιεθνκέλνπ ζε
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ζρεηηθή κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (φπσο ελδεηθηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο), ηελ απφθξπςε πιεξνθνξηψλ απφ απηφ, ηνλ εμαλαγθαζκφ απηνχ ζε ή/θαη
ηελ αζέκηηε απφζπαζε απφ απηφ ξεηήο ή ζησπεξήο ζπγθαηάζεζεο ζηελ παξαβίαζε ή παξάθακςε λνκίκσλ ή
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ή ηπρφλ έγθξηζεο, ζεηηθήο
γλψκεο ή απφθαζεο παξαιαβήο (κέξνπο ή φινπ) ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ ή/θαη θαηαβνιήο (κέξνπο ή
φινπ) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο,
7) φηη ζα απέρσ/νπκε απφ νπνηαδήπνηε ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά πνπ ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα θαη ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά κνπ-καο,
8) φηη ζα δειψζσ/νπκε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ακειιεηί κε ηελ πεξηέιεπζε ζε γλψζε κνπ/καο,
νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ,
νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή άιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ
επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ κνπ-καο, ππαιιήισλ
ή ζπλεξγαηψλ κνπ-καο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ ππεξγνιάβσλ κνπ) κε κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ‘ νηνλδήπνηε
ηξφπν ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε θαη ηηο απνθάζεηο
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ηελ εθηέιεζή ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ ησλ απνθαηλφκελσλ ή/θαη
γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ απηήο, ή/θαη ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηεο ή/θαη ησλ ζπδχγσλ θαη
ζπγγελψλ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, θαη‘ επζεία κελ γξακκή απεξηνξίζησο, εθ πιαγίνπ δε έσο θαη ηεηάξηνπ
βαζκνχ ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε θαηάζηαζε απηή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ
πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο.
9) [Πε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβνπ]
Ν ππεξγνιάβνο …………….. έιαβα γλψζε ηεο παξνχζαο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο θαη επζχλνκαη/επζπλφκαζηε
γηα ηελ ηήξεζε θαη απφ απηφλ απαζψλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή.
πνγξαθή/Πθξαγίδα
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Ν/ε ……. (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ/ αηνκηθήο επηρείξεζεο) ή ην λνκηθφ πξφζσπν...........κε ηελ
επσλπκία ………….θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «..........................», πνπ εδξεχεη ...................................... (.
ΑΦΚ:....................., ΓΝ: ................., Ρ.Θ. ...................., λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν (κφλν γηα λνκηθά
πξφζσπα) απφ ηνλ .........................................
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IX – ΔλεκΩξσζε γηα ηελ ΔπεμεξγαζΫα Ξξνζσπηθψλ ΓεδνκΩλσλ
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο ππεχζπλεο επεμεξγαζίαο ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ
ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Ξξνζθέξσλ ή σο Λφκηκνο Δθπξφζσπνο Ξξνζθέξνληνο, φηη ην ίδην ή θαη ηξίηνη,
θαη‘ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ζα επεμεξγάδνληαη ηα αθφινπζα δεδνκέλα σο εμήο:
Η. Αληηθείκελν επεμεξγαζίαο είλαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο
πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζην πιαίζην ηνπ
παξφληνο Γηαγσληζκνχ, απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη ην ίδην Ξξνζθέξσλ ή Λφκηκνο Δθπξφζσπνο
Ξξνζθέξνληνο.
ΗΗ. Πθνπφο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ Φαθέινπ Ξξνζθνξάο, ε αλάζεζε ηεο Πχκβαζεο, ε
πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε εθπιήξσζε ησλ εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεψζεσλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε ελ γέλεη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαγψλ. Ρα δεδνκέλα ηαπηνπξνζσπίαο
θαη επηθνηλσλίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Ξξνζθεξφλησλ
ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ.
ΗΗΗ. Απνδέθηεο ησλ αλσηέξσ (ππφ Α) δεδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηνχληαη είλαη:
(α) Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ γηα
ινγαξηαζκφ ηεο, δειαδή νη Πχκβνπινη, ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε, κέιε Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, Σεηξηζηέο ηνπ
Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ θαη ινηπνί ελ γέλεη πξνζηεζέληεο ηεο, ππφ ηνλ φξν ηεο ηήξεζεο ζε θάζε
πεξίπησζε ηνπ απνξξήηνπ.
(β) Ρν Γεκφζην, άιινη δεκφζηνη θνξείο ή δηθαζηηθέο αξρέο ή άιιεο αξρέο ή δηθαηνδνηηθά φξγαλα, ζην πιαίζην
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
(γ) Έηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο
πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην λφκν.
IV. Ρα δεδνκέλα ζα ηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο
ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ, γηα κειινληηθνχο θνξνινγηθνχοδεκνζηνλνκηθνχο ή ειέγρνπο ρξεκαηνδνηψλ ή άιινπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία,
εθηφο εάλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. Πε πεξίπησζε εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά
κε δεκφζηα ζχκβαζε ηα δεδνκέλα ηεξνχληαη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. Κεηά ηε ιήμε ησλ αλσηέξσ
πεξηφδσλ, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα θαηαζηξέθνληαη.
V. Ρν θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη είηε Ξξνζθέξσλ είηε Λφκηκνο Δθπξφζσπνο ηνπ Ξξνζθέξνληνο, κπνξεί λα
αζθεί θάζε λφκηκν δηθαίσκά ηνπ ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ,
απεπζπλφκελν ζηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
VI. H Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ
θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε
θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε απφ νπνηνλδήπνηε θαη θάζε
άιιεο κνξθή αζέκηηε επεμεξγαζία.

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Φ182/2021 (ΔΠΖΓΖΠ 149460)

Πειίδα 76

Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

