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∆ιακήρυξη Αριθµ. 67/2010 

 

 ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός ∆ηµόσιος ∆ιαγωνισµός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Χαµηλότερη τιµή 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Ηµεροµηνία 12 Οκτωβρίου 2010 
Ηµέρα:  Τρίτη    
΄Ωρα: 12:30µ.µ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γρ. Προµηθειών «Λαϊκού» Νοσοκοµείου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ Όπως στο παράρτηµα Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρωην ΥΠΑΝ) 02104-62388 

CPV 33141613-0 Σάκοι αίµατος 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ  200.000,00 € ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ                      

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα έτος 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Λαϊκό Νοσοκοµείο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Τµηµατικά 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ Ε.Κ. 

∆εν απαιτείται 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ  
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

13-09-2010 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

13-09-2010 

ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 240 ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από 
την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού 

ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 10.000,00 € για όλα τα είδη ή  
Α)3.000,00 για τον κωδικό 06007007 
Β)5.000,00 € για τον κωδικό 06007003 
Γ)2.000,00 € για τον κωδικό 06007012 

ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤ.ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 30 ηµέρες µετά την λήξη ισχύος των προσφορών 

Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

Τον προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΝΑΙ 

∆ΕΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΝΑΙ 

 Κ.Υ.Α. 1/01-02-2010                            

Απόφαση ∆.Σ.                 9/05-05-2010 (θέµα 14ο)  & 11/26-05-2010 (θέµα 

22ο ) έγκριση  τεχνικών                                 

              

 

 

 



 3 

 

 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
1.1. Του Π.∆. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».  
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  
1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήµερα.  
1.4. Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.  
1.5. Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-
1974)  
1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων υπαλλήλων και 
άλλες διατάξεις».  
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις».  
1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις» .  
1.9. Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) « ∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων , Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/ 665 
Ε.Ο.Κ.».   
1.10. Το Π.∆. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει µετά και την τροποποίησή του µε το άρθρο 8 Ν. 
3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.  
1.11. Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) « ∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων , Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/ 665 
Ε.Ο.Κ.». 
1.12. Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005».  
1.13. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).  
1.14. Συµπληρωµατικά του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).  
1.15. Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35/29–6–2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».  
1.16. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) όπως ισχύει σήµερα.  
1.17. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και 
την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.  
1.18. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων Προµηθειών» (ΦΕΚ Α’ 
139/27.6.97)  
1.19. Του Ν. 3867/2010  (ΦΕΚ 128/Α/3-8-2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού 
κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής,  οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες 
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών». 
2. Τις αποφάσεις:  
2.1. Την µε αριθ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός ηµερησίων και 
εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών), ηµερησίων και εβδοµαδιαίων τοπικών 
εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα 
καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007).  
2.2. Την µε αριθ. ∆Υ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά 
Εµφυτεύσιµα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 639/Β/26-8-94 & ΦΕΚ 703/Β/19-9-94).  
2.3. Την µε αριθ. ∆Υ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα 
Ιατροτεχνολογικά Προιόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94).  
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2.4. Την µε αριθ. 1/01-02-2010 ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και 
Οικονοµίας, ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε την οποία εντάχθηκε  η προµήθεια µε τίτλο «ασκοί 
πλαστικοί συλλογής αίµατος » στο ΠΠΥΥ 2010.  
25. Tην µε αριθ. 1983/10-3-2010 Υπουργική απόφαση (οδηγίες εκτέλεσης και εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 
έτους 2010, πιστώσεις 2010 και 2011. 
2.6. Το υπ΄ αριθ. 1984/10-3-2010 έγγραφο της Ε.Π.Υ. (αποστολή για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. 
2.7. Τις µε αριθ. 9/5-5-2010 (θέµα 14ο) και 13/16-06-2010 (θέµα 17ο ) αποφάσεις ∆/κού Σ/λίου που αφορούν 
εγκρίσεις διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών. 
2.8. Την υπ΄ αριθµ. Οικ. 6275/24-6-2010 Απόφαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας για την έγκριση 
διενέργειας του παρόντα διαγωνισµού και της παρούσας διακήρυξης. 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

•  ∆ηµόσιο Ανοικτό  ∆ιαγωνισµό  µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη 

χορηγητή πλαστικών ασκών συλλογής αίµατος για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους µε µονοµερές 

δικαίωµα του Νοσοκοµείου τη δίµηνη παράταση της σύµβασης. 

• Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 ευρώ, συµ-

περιλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

• Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί και  θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρούσα 

διακήρυξη και τα παραρτήµατα αυτής (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 

• Η δαπάνη   θα καλυφθεί από πιστώσεις του Νοσοκοµείου. 

• Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί   ύστερα από  τριάντα ηµέρες  (30) τουλάχιστον ηµέρες  από την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµ-

βάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό τύπο. 

• Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 12η Οκτωβρίου 2010 ηµέρα Τρίτη, και ώρα 

12:30µ.µ, και τόπος το Γραφείο Προµηθειών του «Λαϊκού» Νοσοκοµείου.  

• Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως και την12η-10-2010 και ώρα έως 

12.30µ.µ.  

• Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία µετά 

την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

• Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού [εφεξής: «Επιτροπή του 

∆ιαγωνισµού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 14ο του παραρτήµατος Α΄ (γενικοί όροι 

διακήρυξης διαγωνισµού). 

• Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί 

τους, εφόσον έχει υποβληθεί µε την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.  

• Πληρωµή: H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 20ο του 

παραρτήµατος Α΄, µετά από προηγούµενη θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από 

τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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• Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β΄ του Π.∆. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου – 

Κ.Π.∆.), εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον 

προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ’ αυτούς µέσα σε έξι 

(6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσµία 

αυτή µπορεί να συντµηθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες. 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ΄ του Π.∆. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους 

ενδιαφερόµενους προµηθευτές  συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του 

διαγωνισµού, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης ένστασης κατά 

της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α΄ του ως άνω Π.∆/τος, αυτές παρέχονται το 

αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που 

ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, 

αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης κατά της διακήρυξης.  

• Αιτήµατα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο µικρότερο των έξι (6) ηµερών 

πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται µόνον εάν η Υπηρεσία 

έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόµενο εντός του εναποµένοντος χρόνου. 

• Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση:  

1. Στις εφηµερίδες: 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ  

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ  

2.Στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων 

3.Για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 

Αθηνών                                             

                                                                              

• Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Νοσοκοµείο (Αναθέτουσα Αρχή). 

• Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το Νοσοκοµείο (Οικονοµικό  Τµήµα/ Γραφείο 

Προµηθειών Αγ. Θωµά 17 – Γουδί) έναντι απόδειξης, µε την καταβολή ποσού 30,00 ευρώ, κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 8.00 π.µ. έως 13.00 µ.µ., στην αναφερόµενη πιο πάνω διεύθυνση.                          

                                                                 

• Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί  σύµφωνα µε τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3.  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  

4. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

«ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Ποιότητα –Σχεδιασµός 
 

• Το πλαστικό των ασκών να είναι άριστης ποιότητας και υψηλής διαπερατότητας, διαυγές και 
άχρωµο. Οι πλαστικοί ασκοί πρέπει να είναι συµβατοί για το ανάλογο παράγωγο αίµατος που θα 
αποθηκευτεί 

• Ο σχεδιασµός του ασκού να είναι προσεχτικός ώστε να πληρεί όλες τις απαιτήσεις χρήσης µιας 
σύγχρονης Τράπεζας αίµατος. Να φέρει άριστες και ασφαλείς περιµετρικές συγκολλήσεις χωρίς 
περιττές απολήξεις πλαστικού πέριξ αυτών προς αποφυγή συγκέντρωσης µικροβίων. 

• Όλα τα συστήµατα ασκών να είναι αποστειρωµένα και ελεύθερα πυρετογόνων 
• Εσωτερικά ο ασκός να µη παρουσιάζει ανωµαλίες του πλαστικού ή των συγκολλήσεων. Να είναι 

παντού κοίλος, χωρίς γωνίες για την άριστη συντήρηση και απρόσκοπτη µεταφορά του αίµατος και 
των παραγώγων του και την αποφυγή σχηµατισµού θρόµβων. 

• Ο πρωτεύον ασκός να φέρει ενσωµατωµένη συσκευή αιµοληψίας από πλαστικό σωλήνα άριστης 
ποιότητας µήκους 80-120 εκ. περίπου εσωτερικής και εξωτερικής διαµέτρου σύµφωνα µε ISO 3826. 
Ο σωλήνας να καταλήγει σε βελόνα 16G που θα αναγράφεται στην ετικέτα του ασκού. Η βελόνα να 
φέρει λεπτά τοιχώµατα, να είναι σιλικοναρισµένη, αποστειρωµένη και ατραυµατική. Η βελόνα να 
είναι ενσωµατωµένη και αναπόσπαστη από τον σωλήνα συλλογής και να καλύπτεται µε 
προστατευτικό κάλυµµα, το οποίο πρέπει να εµποδίζει την διαρροή του αντιπηκτικού, να διατηρεί 
αποστειρωµένο τον αυλό, στεγνή από αντιπηκτικό την βελόνα. Το προστατευτικό κάλυµµα να 
αφαιρείται εύκολα και να µη µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί, επανατοποθετηθεί ή παραποιηθεί 
χωρίς αυτό να γίνεται προδήλως εµφανές 

• Ο σωλήνας αιµοληψίας να αναγράφει ανεξίτηλα  και ευανάγνωστα τον αναγνωριστικό του αριθµό 
ανά διαστήµατα. Επίσης να µη υπάρχουν εµφανή τσακίσµατα στον σωλήνα αιµοληψίας Για την 
στήριξη του ο πρωτεύον ασκός να φέρει οπωσδήποτε από 2 ανθεκτικά ανοίγµατα  σε κάθε κατά 
µήκος πλευρά του 

• Πάνω σε κάθε ασκό του συστήµατος να υπάρχει ετικέτα µε τυπωµένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
µε ευκρινή και αναλλοίωτη εκτύπωση. Αυτές πρέπει να είναι ανθεκτικές και άριστης ποιότητας ώστε 
να µην αλλοιώνονται ή καταστρέφονται σε διάφορους χειρισµούς ή κατά την ψύξη/απόψυξη. Στην 
προσπάθεια αποκόλλησης να καταστρέφεται και να µην αποκολλάται. 

• Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται το είδος και ο όγκος του αντιπηκτικού ή συντηρητικού 
διαλύµατος, καθώς και ο όγκος και το είδος του παραγώγου που δέχεται ο αντίστοιχος ασκός. 
Επίσης πρέπει να  αναγράφεται η παρτίδα του ασκού. 

• Οι διαστάσεις των ετικετών και του εσωτερικού των ασκών να είναι σύµφωνα µε την οδηγία ISO 
3826 §7.1b 

• Οι συνθέσεις των αντιπηκτικών και προσθετικών διαλυµάτων να είναι σύµφωνες  µε τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιϊας και να αναγράφονται στις ετικέτες των αντίστοιχων ασκών 

• Οι προδιαγραφές των ασκών σε αντοχή κατά τη φυγοκέντρηση και σε διάφορες  θερµοκρασίες να 
είναι σύµφωνες µε ISO 3826(§ 5.2.7, 5.2.8 και 5.2.5) 

• Τα στόµια εξόδου ένα ή δύο σε κάθε ασκό να είναι σύµφωνα µε ISO 3826, να αποφράσσονται 
στεγανά.. κάθε στόµιο να φέρει ένα ερµητικά σφραγισµένο κλείσιµο ασφαλείας που να ανοίγει 
εύκολα, να µην επανατοποθετείται και οποιαδήποτε παραβίαση του να είναι οφθαλµοφανής ούτως 
ώστε να διατηρείται αποστειρωµένη η εσωτερική επιφάνεια 

• Να φέρουν ενσωµατωµένο σύστηµα προστασίας του αιµολήπτη για την αποφυγή πιθανών 
τρυπηµάτων κατά τη διαδικασία απόρριψης της βελόνας. 

• Τα συστήµατα να φέρουν ειδικό σύστηµα λήψης δειγµάτων εν κενώ σε κλειστό κύκλωµα και το 
οποίο είναι συνδεδεµένο µε µικρό συνοδευτικό ασκό χωρητικότητας περίπου 30ml αίµατος 
(predonation Sampling) στον οποίο συλλέγονται τα πρώτα ml αίµατος. Έτσι  διασφαλίζεται απόλυτα 
η στειρότητα στο λαµβανόµενο αίµα και η αποφυγή επιµολύνσεων στον περιβάλλοντα χώρο. 
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Συσκευασία  
 

• Τα συστήµατα των ασκών να είναι τοποθετηµένα εντός  ασφαλούς και ανθεκτικού περιβλήµατος 
από πλαστικό  ή αλουµίνιο, αποστειρωµένα και ερµητικά κλεισµένα, ανεξάρτητα από το αν φέρουν ή 
όχι ατοµική συσκευασία. Οι σωλήνες των ασκών δεν πρέπει να φέρουν τσακίσµατα σε διάφορα 
σηµεία. Η κάθε συσκευασία να περιέχει το πολύ έξι (6) συστήµατα ασκών.  

• Επί της συσκευασίας πρέπει να υπάρχει ετικέτα µε το είδος των ασκών, οι περιεκτικότητες του 
συστήµατος, το είδος του αντιπηκτικού / προσθετικού και η ηµεροµηνία λήξης. 

• Στα κιβώτια µεταφοράς να υπάρχει ετικέτα στην οποία να αναγράφεται ευκρινώς το εργοστάσιο και 
διεύθυνση, το είδος συστήµατος ασκών (π.χ διπλοί, τριπλοί), οι περιεκτικότητες του συστήµατος, το 
είδος του αντιπηκτικού και του προσθετικού, η θερµοκρασία φύλαξης, η ηµεροµηνία λήξης και η 
ποσότητα των ασκών που περιέχεται. 

• Εντός κάθε κιβωτίου µεταφοράς να υπάρχουν οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά 
 
 
Βασικές υποχρεώσεις  

• Η όλη διαδικασία παραγωγής σύµφωνα µε το GMP. Η πρώτη ύλη να είναι Medical grade. Να 
φέρουν την ένδειξη CE Mark και επί της ετικέτας των ασκών και επί του χαρτοκιβωτίου µεταφοράς. 
Θα πρέπει να προσκοµισθούν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE Mark καθώς και επίσηµες 
µελέτες και πιστοποιητικά για τα προσφερόµενα αντιπηκτικά και προσθετικά διαλύµατα 

• Οι ετικέτες καθώς και οι οδηγίες χρήσης να είναι στα Ελληνικά. 
• Να κατατεθούν δείγµατα για αξιολόγηση 

 
 
 
ΕΙ∆Η ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ                                                                                
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 
06007007 ∆ιπλοί ασκοί  αίµατος µε CPDA ή CPDA-1 450ml για ερυθρά 35 ηµερών 

και ένα δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300ml για πλάσµα 
 

 
3.000 

06007003 Τριπλοί ασκοί αίµατος µε CPDA ή CPDA-1 450ml για ερυθρά 35 ηµερών 
και δυο δορυφορικούς ασκούς τουλάχιστον 300ml έκαστος για πλάσµα και 
αιµοπετάλια 5 ηµερών. Ο ασκός για τα αιµοπετάλια πρέπει να αναγράφει 
«Αιµοπετάλια 5 ηµερών »  
 

 
 

16.000 

060070012 Τετραπλοί ασκοί συλλογής αίµατος µε CPD ή CP2D µε δυο δορυφορικούς 
ασκούς τουλάχιστον 300ml έκαστος για πλάσµα και αιµοπετάλια 5 ηµερών 
και ένα ακόµα δορυφορικό ασκό µε προσθετικό διάλυµα 100ml για τη 
συντήρηση των ερυθρών 42 ηµέρες . Ο ασκός για τα αιµοπετάλια πρέπει 
να αναγράφει «Αιµοπετάλια 5 ηµερών ». 
Η συνδεσµολογία των δορυφορικών ασκών να ευνοεί την παραγωγή 
αιµοπεταλίων από πλάσµα πλούσιο σε αιµοπετάλια  
 

 
 
 

2.000 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

΄Αρθρο 1ο 

Γλώσσα 

Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και 
Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και 
οι Προσφορές των διαγωνιζοµένων  εταιρειών που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγµένα στην 
ελληνική γλώσσα. 
Η σύµβαση θα καταρτιστεί µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στα τεύχη  του διαγωνισµού και 
θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για θέµατα που δεν θα ρυθµίζονται από την σύµβαση θα έχουν 
ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων 
προµηθειών/έργων/υπηρεσιών, καθώς και των κοινοτικών Κανονισµών περί των 
Ταµείων και της δηµοσιονοµικής διαχείρισης του κοινοτικού προϋπολογισµού. 
 

Αρθρο 2ο 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

(α)  Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, εφόσον ασκούν 
εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείµενο της παρούσας προµήθειας.  

(β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στο Άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007.  

(γ)  Κοινοπραξίες προµηθευτών. 
 

• Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα οικεία 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό 
ή εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση 
ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 44 του Π.∆. 60/2007.  

 
• Τα ως άνω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει να 

λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία 
∆ηµοσίων Συµβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και των πολυµερών 
διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.∆. 60/2007). 

 
• Οι ενώσεις προµηθευτών και οι κοινοπραξίες προµηθευτών δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν 

ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. 
 

Άρθρο 3ο 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι συµµετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.∆. 118/2007 και στο Π.∆. 60/2007 και 
ειδικότερα:  
 
Α. Έλληνες Πολίτες 
 
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
1.  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
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επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ και σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ΄ . 
(άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.∆. 118/2007). 

2.  Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 
περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007). 

3.  ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  
4.1.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει µε 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 
���� Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι 
προσφέροντες.  
���� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες 
δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση: 
 
1. για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο 
από τα ακόλουθα: 
• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 
• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης 
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε 
το ν. 3424/2005 (Α΄305). 
 
2. για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  
3. για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ήτοι:  
άρθρο 30 παρ. 7,9 ,11,14 
άρθρο 31 παρ. 4,5,6,  
άρθρο 32 παρ. 4, 5 
άρθρο 35 παρ. 5 
 
���� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 
���� Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 
του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 
���� ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από 
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 
���� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:  
α) ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
β) φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
���� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι 
εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας  του  διαγωνισµού. 
���� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή 
τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, 
ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 
���� Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 
προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται 
κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1.6.1 της παρούσας 
διακήρυξης (πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007. 
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Β. Αλλοδαποί 
 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
1.  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ και σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα ΙΙ. (άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.∆. 118/2007). 

2.  Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 
παρ. 1 περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007). 

3.  ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  
4.1.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 
���� Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι 
προσφέροντες.  
���� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση: 
 
1. για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για 
κάποιο από τα ακόλουθα: 
• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1). 
• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 
31.12.1998, σελ. 2). 
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 
48). 
• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 
2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305). 
 
2. για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  
3. για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ήτοι:  
άρθρο 30 παρ. 7,9 ,11,14 
άρθρο 31 παρ. 4,5,6,  
άρθρο 32 παρ. 4, 5 
άρθρο 35 παρ. 5 
 
���� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 
τελούν: 
���� Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του 
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης, 
���� ή ανάλογη κατάσταση; που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 
���� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:  
α) ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
β) φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
���� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι 
εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας  του  διαγωνισµού. 
���� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η 
επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της 
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παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή 
ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 
���� Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 
προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που 
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 
1.6.1 της παρούσας διακήρυξης (πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύµφωνα µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007. 

 
 

Γ. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά 
 
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
 Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. 

Αλλοδαποί, αντιστοίχως. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες 
δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και 
από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

 Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω 
ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριµένα: 
 
2Α. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 
Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 
• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων   
• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 
• Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή. 
• Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την 
οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα 
όργανα διοίκησης αυτού. 
• Πρακτικό απόφασης ∆.Σ. περί εγκρίσεως συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό και 
εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά  
 
2Β. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 
Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της 
εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 
καταστατικού της εταιρίας. 
Πιστοποιητικό περί  µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή 
2Γ. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα: 
Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά 
που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το 
δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη 
σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το 
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται 
ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. 

Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την 
οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το 
σχετικό νοµιµοποιητικό όρο. 

 
∆. Συνεταιρισµοί  
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
1.  Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. 

Α, Β και Γ.  

∆ιευκρινίζεται ότι : 

� το προσκοµιζόµενο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αφορά 
τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού και  

� οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν. 
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Ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
1.  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  προµηθευτή, που 

συµµετέχει στην ένωση. 
Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.  

 
2.  ∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της 

υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του 
καθενός από τους συµµετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που 
αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της 
ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον 
αναπληρώνει. 

 
 
        Επί πλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8 παρ. 4 µε θεώρηση γνησίου 
υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται : 

•  Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 
• Ότι ο υποψήφιος προµηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα 
• Ότι ο υποψήφιος προµηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών 

του δηµοσίου 
• Ότι ο υποψήφιος προµηθευτής δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς 

προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 
 

 
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή της ανωτέρω δήλωσης συνιστά λόγο αποκλεισµού του 
προµηθευτή από τον διαγωνισµό.  
 

• Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα 
απαιτούµενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται 
η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η 
υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

 
΄Αρθρο 4ο 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων  στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα 
ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρµόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ηµεροµηνία και ώρα, που ορίζεται από σχετική πρόσκληση, 
κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆. 118/2007:  

Α. Οι Έλληνες Πολίτες. 
 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
1.  Απόσπασµα Ποινικού  Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για : 
1) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998,σελ. 1). 
2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 
31.12.1998, σελ. 2). 



 13 

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 
σελ. 48). 
4) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 
5) υπεξαίρεση 
6) εκβίαση  
7) πλαστογραφία 
8) ψευδορκία 
9) δωροδοκία 
10) δόλια χρεοκοπία  
11) Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 
του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας  
 

� Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασµάτων ποινικού µητρώου, από τα 
οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα 
ανωτέρω αδικήµατα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση.  

 
2.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  
2.1.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την 
Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προµηθευτής : 
 
� δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης  
� δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης  
� Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριµένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 

2.2.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής). 
� Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριµένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του συµµετέχοντος θα αφορά όλους τους 
απασχολούµενους  µε οποιαδήποτε  σχέση εργασίας  στην επιχείρησή του  
(συµπεριλαµβανοµένου του εργοδότη) και όχι µόνον τους εργαζόµενους µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης στον 
οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, 
προσκοµίζονται   

i) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, 
θεωρηµένη από αρµόδια αρχή και   

ii) ii) υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται µαζί 
µε τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
 

2.3.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 



 14 

� Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριµένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 

2.4.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την 
επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης. 
 

 

Β. Οι Αλλοδαποί. 
 
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
 Απόσπασµα Ποινικού  Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για : 
1) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). 
2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
4) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 
5) υπεξαίρεση 
6) εκβίαση  
7) πλαστογραφία 
8) ψευδορκία 
9) δωροδοκία 
10) δόλια χρεοκοπία  
11) Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του 
Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας  
 

� Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασµάτων ποινικού µητρώου, από τα οποία 
να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω 
αδικήµατα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση.  

 
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  
2.1.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προµηθευτής : 
 
� δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης  
� δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης  
� Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριµένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 

2.2.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της 
Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 



 15 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 
 
� Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριµένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

Για την διαπίστωση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι 
ασφαλισµένοι οι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούµενοι στην επιχείρηση του 
συµµετέχοντος αλλοδαπού, προσκοµίζονται   

α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρηµένη από 
αρµόδια αρχή και 

β) υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα της η επιχείρησή 
του, µε την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι 
απασχολούµενοι σ’ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται µαζί µε τα λοιπά πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου. 
 

2.3.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της 
Χώρας εγκατάστασής τους,  που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
� Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριµένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 

2.4.  Πιστοποιητικό, της αρµόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του Οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εγγεγραµµένοι 
µέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης. 
 

 
 

 Γ. Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
 
α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
1.  Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για : 
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). 
2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
4. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 
5. υπεξαίρεση 
6. εκβίαση  
7. πλαστογραφία 
8. ψευδορκία 
9. δωροδοκία 
10. δόλια χρεοκοπία  
11. Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του 



 16 

Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας  
 

Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασµάτων ποινικού µητρώου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω 
αδικήµατα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση.  

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου  ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι: 
 
φυσικά πρόσωπα 
οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
Πρόεδρος και  ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
 

2.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  
2.1.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου 

πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος προµηθευτής : 
 
� δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης 
� δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
� Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριµένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 

2.2.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του Π.∆. 118/2007).  

Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή 
διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση 
από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E. και, όσον 
αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της 
ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Σηµειωτέον ότι οι σχετικές διατάξεις του 
Ν. 1892/1190 έχουν καταργηθεί µε το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 153/10-7-2007) 

Σύµφωνα µάλιστα µε τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν 
τροποποιηθεί µε το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), από την 8-8-2007 η αρµοδιότητα 
για τη λύση της Α.Ε. και τον διορισµό εκκαθαριστών ανήκει στο πολυµελές πρωτοδικείο της 
έδρας της.    

Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της 
έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 4 του 
Π.∆. 118/2007).  

 
2.3.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής). 
 
� Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριµένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

∆ιευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 
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είναι  ασφαλισµένοι  οι µε οποιαδήποτε  σχέση εργασίας  απασχολούµενοι  στο συµµετέχον 
στο διαγωνισµό νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των διοικούντων αυτό, 
προσκοµίζονται, εκτός από τα αναφερόµενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα 
όργανα διοίκησης κ.λ.π.), τα εξής:  

i) Από τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα:  

α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρηµένη από 
αρµόδια αρχή και  

β) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του εκπροσωπούντος το 
νοµικό πρόσωπο, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, µε την οποία θα 
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι σ’ 
αυτό. 

ii) Από τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:  

α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρηµένη από 
αρµόδια αρχή της χώρας όπου έχει την έδρα του το νοµικό πρόσωπο και  

β) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νοµικό πρόσωπο, ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας όπου αυτό έχει την 
έδρα του, µε την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι σ’ αυτό.   

 Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται µαζί µε τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου. 
 

2.4.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 
� Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριµένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 

2.5.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της έγγραφης 
ειδοποίησης περί κατακύρωσης. 
 

 
 
   ∆. Οι Συνεταιρισµοί 
α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου  έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆.Σ. δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση 
για:  
 
1) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). 
2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
4) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 
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5) υπεξαίρεση 
6) εκβίαση  
7) πλαστογραφία 
8) ψευδορκία 
9) δωροδοκία 
10) δόλια χρεοκοπία  
11) Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του 
Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας  
 

Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασµάτων ποινικού µητρώου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω 
αδικήµατα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση.  

 
2.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  
 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 

από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος προµηθευτής : 
 
� δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης 
� δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
 
� Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριµένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
� Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισµούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται 
κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις ανωτέρω καταστάσεις ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση.  
 

 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 
πριν έγγραφη ειδοποίηση περί κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για τους 
αλλοδαπούς συνεταιρισµούς) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για τους 
αλλοδαπούς συνεταιρισµούς) 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής). 
 
� Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριµένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 
� Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισµούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται 
κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση.  
 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 
� Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριµένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
� Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισµούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται 
κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση 

 Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
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Ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 

ένωση ή την κοινοπραξία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε΄ του Π.∆. 118/2007).  
 

 Η ένωση ή κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.  
 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής 
του κάθε µέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας. 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε προµηθευτή, που 
συµµετέχει στην ένωση. 

 
 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρο.  Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
 

 
Άρθρο 5ο 

 
Προσφορά ενώσεων προµηθευτών 

 
1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους 
τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών.  
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης.  
3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν 
µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.  
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.  
 
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.  
 
Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του 
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  
 
 

Άρθρο 6ο 
 
Οι συµµετέχουσες εταιρείες θα καταθέσουν, πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας, βασιζόµενα στη σχετική 
σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση ή ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε 
άλλα κράτη µέλη. 
 
Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα 
πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευµένο, προς τούτο, από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) 
ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation 
for Accreditation EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 
αυτής. 
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Άρθρο 7ο 
Πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών 

 
Για την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύµφωνα µε τα άρθρα 6, 8, 8α, 9 
και 18 παρ. 2 και 3 του Π.∆. 118/07, γνωµοδοτούν τα αρµόδια προς τούτο συλλογικά όργανα, που 
συγκροτούνται για τους διαγωνισµούς, οι οποίοι διενεργούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύµφωνα µε 
το άρθρο 6 του ν. 2286/1995, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2323/1995 (Α΄145), για τους 
διαγωνισµούς δε που διενεργούνται από τους λοιπούς φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Π.∆. 118/07.  
 

Άρθρο 8ο 
 

EKΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
 

Εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την 
προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης. 
 

΄Αρθρο 9ο 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 
(1) Να είναι δακτυλογραφηµένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς 
όρους και τα συνηµµένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία καθώς και διεθνείς 
πιστοποιήσεις προτύπων (πχ ISO, ΕΛΟΤ κλπ) που µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
(2) Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που 
καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την µονογραφή του υποψηφίου σε κάθε σελίδα της 
προσφοράς. Ειδικότερα κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει πίνακα περιεχοµένων, ο οποίος θα 
αντιστοιχίζει κάθε κεφάλαιο ή τµήµα της, σε συγκεκριµένες σελίδες της προσφοράς, ενώ παράλληλα θα 
παραπέµπει στην συγκεκριµένη παράγραφο – απαίτηση της διακήρυξης που σχετίζεται µε αυτό. 
 
(3) Οι προσφορές (τεχνικές, οικονοµικές, δικαιολογητικά συµµετοχής) υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, 
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Π.∆. 118/07.  
Το ένα αντίγραφο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων 
αντιγράφων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των. 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
στοιχεία, ως εξής:  
α) Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη µόνο τιµή, στον κυρίως φάκελο προσφοράς 
τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά καθώς και τα 
λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις οµάδες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Π∆ 
118/07, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική 
Προσφορά». Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, επίσης, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».  
 
(4) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
(5) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 
µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
(6) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη 
από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον 
έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν 
υπάρχουν σ’ αυτή  
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  
(7) Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α κατά 
της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του 
ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.  
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συµµετοχή στον διαγωνισµό. Στους 
διαγωνισµούς, οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθµίσεις της παρούσης 
παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του ν. 2522/1997.  
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Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι 
παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική  
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα 
από το αρµόδιο όργανο.  
 
(8) Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να αιτιολογήσει 
επαρκώς τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι αυτά ανήκουν στην κατηγορία  αυτή. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιο σε ηµεροµηνία, 
ώρα και τόπο που θα ορίσει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών παρουσία 
τουλάχιστον δύο (2) µελών της. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την 
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του υποψηφίου και 
κρίνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών. Για λόγους τήρησης της αρχής 
της ίσης αντιµετώπισης των διαγωνιζόµενων δεν µπορεί να ανήκουν στην κατηγορία αυτή 
πληροφορίες που σχετίζονται άµεσα µε τους όρους αποδοχής και τα κριτήρια αξιολόγησης της 
προσφοράς.  
 
 (9) Οι συµµετέχοντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 
75), όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι: 
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  
4. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της  

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού. 
Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού 
 
Ο διαγωνιζόµενος µε την κατάθεση της προσφοράς υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού θα 
καταθέτει φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς της  διακήρυξης. 
Οι προσφορές τεχνικές και οικονοµικές να δοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή σε δισκέτα ή cd, σε 
µορφή excel στον αντίστοιχο φάκελο της κάθε µιας προσφοράς. Σε περίπτωση που στοιχεία της 
οικονοµικής προσφοράς περιέχονται στη δισκέτα ή στο cd της τεχνικής προσφοράς αυτή 
απορρίπτεται. 
 
Στις προσφορές (τεχνικές & οικονοµικές) θα πρέπει να αναγράφονται  ο κωδικός  η περιγραφή και η 
µονάδα µέτρησης του είδους όπως αναφέρονται στη διακήρυξη. 
 
 
ΡΗΤΡΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των 
άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω 
των 15 ετών. Οι προσφέροντες, εφ’ όσον δεν είναι και κατασκευαστές, οφείλουν να γνωρίζουν για το αν 
εφαρµόζεται ή όχι η ρήτρα αυτή από την κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 
 

΄ΑΡΘΡΟ  100 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

 
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.  
2. Οι προσφορές, µετά την αποσφράγισή τους, παραλαµβάνονται από την αρµόδια Υπηρεσία που διενεργεί 
τον διαγωνισµό.  
3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθούν 
και δείγµατα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισµό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη 
υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά.  
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4. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε 
απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την 
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.  
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγµατος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση, όµως, ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι τέσσερις 
(4) ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα 
περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία.  
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα 
οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται 
υπόψη.  
6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των 
προσφορών  
που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή 
την πρόσκληση, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 
προαναφερόµενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισµού, τυχόν υποβληθείσα προσφορά από 
προµηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστεί. 
Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται 
στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα.  
7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
 
α. Η λέξη «Προσφορά».  
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.  
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης.  
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.  
 
1. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρµόδιο όργανο, ακόµη κι αν το ίδιο είναι αρµόδιο και για 

την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωµένο να ελέγχει την συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των 
προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης.  

 
Άρθρο 11ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για διακόσιες σαράντα ηµέρες (240) 
προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  
Εάν οι διαγωνιζόµενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύµφωνα µε την παρ. 3 και 
αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό 
χρονικό διάστηµα.  
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη 
διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι 
συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.  
 

Άρθρο 12ο 
Αντιπροσφορές 

 
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.  
 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  
 

Άρθρο 13ο 
∆ιοικητικές προσφυγές 
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1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, 
έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής 
προσφυγή).  
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που 
αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον 
οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/07.  
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού όργανο 
του φορέα, ως εξής:  
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού:  
 
(1) Στον ανοικτό διαγωνισµό, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης 
µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών.   
Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα  που διενεργεί τον 
διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 
 
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε 
προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της 
επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.  
 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση 
µετά από γνωµοδότηση αυτού.  
 
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του 
οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.  
 
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού (ανοικτού ή κλειστού) έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε 
χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της 
σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Στον κλειστό διαγωνισµό, δικαίωµα ένστασης 
στην περίπτωση αυτή έχουν µόνον όσοι επιλέχθηκαν  
να υποβάλουν προσφορά.  
 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του 
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον 
όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της 
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.  
 
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και 
πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του  Π.∆. 118/07, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών 
(3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής 
απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 
 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον µειοδότη κατά 
του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το 
αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την 
λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας.  
 
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόµενους, 
δεν γίνονται δεκτές.  
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της 
Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του  
σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους.  
5. Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των 
άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και 
ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.  
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Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρµόδιος Υπουργός ή το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.  
 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, προσκοµίζεται 
παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 
προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 
χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και 
καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”). Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του 
παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ. 6 προστέθηκε µε το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α΄ 
202)].  
 

Άρθρο 14ο 
Προσφερόµενη τιµή 

 
1. Με την προσφορά, η τιµή του προς προµήθεια είδους δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στη 
διακήρυξη.  
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το 
ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.  
2. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ΕΥΡΩ ή σε συνάλλαγµα κατά τα καθοριζόµενα κάθε φορά στη 
διακήρυξη.  
Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται δυνατότητα προσφορών σε συνάλλαγµα, τότε η προσφερόµενη 
τιµή εκφράζεται στο νόµισµα που επιθυµεί ο προµηθευτής.  
Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωµή µε το νόµισµα της προσφοράς, αλλά µε το 
νόµισµα στο οποίο πραγµατοποιούνται οι πληρωµές από την Τράπεζα της Ελλάδος, προς την χώρα 
καταγωγής του υλικού.  
3. Για την σύγκριση των προσφορών, οι τιµές σε συνάλλαγµα µετατρέπονται σε ΕΥΡΩ µε βάση την 
ισχύουσα τιµή FIXING του Επίσηµου ∆ελτίου Συναλλαγµάτων έναντι ΕΥΡΩ (Ελεύθερη σύγκριση FIXING της 
∆ιατραπεζικής Αγοράς) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
4. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για την διοίκηση του 
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.  

Άρθρο 15ο 
 

Καταγωγή των προσφεροµένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού 
προϊόντος 

 
1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται, ανάλογα, µε τη µορφή του διαγωνισµού, να δηλώνουν στις αιτήσεις 
συµµετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.  
2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, 
την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της.  
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηµατική 
µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το 
προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να 
επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει 
από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του 
τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την 
εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου 
έγινε η αποδοχή.  
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την 
προσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση 
αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Πολιτικής και Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για 
παροχή εξηγήσεων, και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό, ποινή 
προσωρινού αποκλεισµού τριών (3) µηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισµού από το σύνολο 
των προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995. Η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηµατική µονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του 
τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς των φορέων που εµπίπτουν 
στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
5. Πριν και µετά τη σύναψη της σύµβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηµατικής 
µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν 
τη σύναψη της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής 
λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, µετά την σύναψη της σύµβασης, 
µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή. Σε κάθε 
περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρµοδίου αποφασίζοντος οργάνου, µετά από γνώµη του αρµόδιου 
συλλογικού οργάνου. 

΄Αρθρο 16ο 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, να υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση µε τις τρεις χαµηλότερες τιµές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται, στα 
άλλη κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης Οικονοµικές προσφορές ανώτερες από το µέσο όρο των τιµών 
του προηγούµενου εδαφίου απαγορεύεται να γίνονται δεκτές από τον φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό.  
 
  

Άρθρο 17ο 
 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών 
 
1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή 
πρόσκληση.  
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση 
γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  
 
Α) Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο  τη χαµηλότερη µόνο τιµή,  αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος 
προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά 
ανά φύλλο. Οι φάκελλοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ΄ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται 
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.  
 
β) Κατά την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης µπορεί να γίνεται χρήση µηχανικού µέσου (διάτρηση), 
µε το οποίο θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και η ώρα αποσφράγισης. Με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης µπορεί να ορίζονται οι αναγκαίες διαδικαστικές λεπτοµέρειες.  
 
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, κατά διαγωνισµό, όταν πρόκειται 
για περισσότερους από ένα διαγωνισµούς, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.  
 
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισµού δηµόσια  στην περίπτωση 
δε του κλειστού διαγωνισµού παρουσία µόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί το αρµόδιο όργανο µε βάση πίνακα που του έχει 
παραδώσει η αρµόδια για την εκτέλεση της προµήθειας Υπηρεσία.  
Προσφορά που υποβλήθηκε από προµηθευτή που δεν περιλαµβάνεται στον παραπάνω πίνακα της 
Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή.  
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4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους 
φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται µε απόδειξη σε υπάλληλο 
της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 
προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για τη διοίκηση του 
φορέα οργάνου, στο παραπάνω αρµόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα 
που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών κατά 
τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον 
το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισµένοι 
φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών παραµένουν σε αυτό.  
5. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που 
προσφέρθηκαν.  
Στη διακήρυξη ορίζεται η διαδικασία πρόσβασης των συµµετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν.  
 
6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 
από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται 
στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2, λαµβάνουν γνώση 
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο 
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.  
Στη διακήρυξη ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία και ο χρόνος πρόσβασης των συµµετεχόντων στα 
δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ.2 µετά την υποβολή τους.  

 
ΤΙΜΕΣ 

1. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εµπορεύµατος ελεύθερου µέχρι και 
εντός των αποθηκών του Νοσοκοµείου, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. 
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 
2. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (έως 

τέσσερα), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 
µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.   

 
3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
5. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις.  
 

5.1 Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική 
τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του 
προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης 
εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων 
µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω 
ισχύουν ακόµα και στη περίπτωση που µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης 
(που αφορούν στα ενδιάµεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την  
προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη 
στην προσφορά των ενδιαφεροµένων. 

5.2 Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν 
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου 
(Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την Ε.Ε., 
οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους 
δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής 
απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ά αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

5.3 ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες 
προϊόντα προερχόµενα από τα κράτη – µέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., 
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την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία, το Ισραήλ και Τουρκία 
καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο που επιθυµεί τα εν 
λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται µε την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωµένης 
Τελωνειακής Ένωσης.   

 
6. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς 

οι προσφορές πριν από την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν 
από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον 
οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την 
πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της 
προσφοράς (Π.∆.370/95). 

7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 
΄Αρθρο 18ο 

 
Κριτήρια ανάθεσης – Αξιολόγηση προσφορών 

 
Κριτήριο κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για το σύνολο 
των προσφεροµένων ειδών ή και για επιµέρους κατηγορίες ή οµάδες ειδών, όπως αυτές προσδιορίζονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.  
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή. 
Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

 
Άρθρο 19ο 

 
Κρίσεις αποτελεσµάτων διαγωνισµού 

 
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε αιτιολογηµένη 
γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει:  
 
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 
εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% για 
διαγωνισµούς προϋπολογισθείσης αξίας µέχρι 100.000 Ευρώ περιλαµβανοµένου ΦΠΑ και το 15% για 
διαγωνισµούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω περιλαµβανοµένου ΦΠΑ στην 
περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση 
µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη 
αποδοχή από τον προµηθευτή.  
 
β. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ 
περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και 
υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός προµηθευτής επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει 
κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες 
προσφορές.  
 
γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόµενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγµατοποίηση της 
προµήθειας σε περιπτώσεις που ο διαγωνισµός διενεργείται από κεντρική αναθέτουσα αρχή.  
 
δ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων και 
των τεχνικών προδιαγραφών.  
 
ε. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης, 
όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.  
 
στ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι και ΙΙ των 
περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του παρόντος.  
 
ζ. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις:  
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i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή 
περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό.  
 
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση.  
 
η. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους υποβάλλεται µία µόνο 
προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία 
τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο 
διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά.  
 
Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισµός 
ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής.  

Άρθρο 20ο 
 

Ανακοίνωση κατακύρωσης . ανάθεσης 
 
1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:  
α. Το προς προµήθεια είδος.  
β. Την ποσότητα. 
γ. Την τιµή.  
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.  
ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης 
καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.  
στ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.  
 
2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί 
έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.  
3. Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα 
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης,για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  
Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των 
υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 
Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την 
ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της 
προθεσµίας των 10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται 
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  
4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεοµοιοτυπία 
στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε 
άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της 
Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση 
και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του 
παρόντος. 
 

 
Άρθρο 21ο 
Συµβάσεις 

 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η 
σύµβαση το κείµενο της οποίας επισυνάφθηκε στη  
διακήρυξη. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του 
προµηθευτή µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την 
κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της 
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σύµβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση 
ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.  
 
2. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
 
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης.  
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη.  
γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα. 
δ. Την τιµή.  
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
στ.Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  
η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες.  
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής.  
ια.Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογή.  
 
3. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  
4. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί 
να τροποποιείται  
η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης µε την οποία 
συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.  
5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε 
υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο.  
 
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.  
 
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις.  
 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.Η προµήθεια των ειδών θ΄ αρχίσει από την ηµεροµηνία που θα καθορίζεται στη σύµβαση, και θα 
παραδοθούν εφάπαξ στο Νοσοκοµείο. 
2. Ο προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας του 
Νοσοκοµείου για οποιοδήποτε λόγο. 
3. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα προµήθειας των ειδών από αποθέµατα του ∆ηµοσίου ή από δωρεές 
ή από αποθέµατα που κατέχουν οι Οργανισµοί παρέµβασης της Κοινότητας, χωρίς να γεννάται αξίωση 
αποζηµίωσης εκ µέρους του προµηθευτή. 

Άρθρο 22ο 
Εγγυήσεις 

 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη  µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα 
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση.  
2. Με την εγγυητική επιστολή  που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια 
οφειλή).  
3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν:  
α. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
β. Τον εκδότη.  
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.  
δ. Τον αριθµό της εγγύησης.  
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.  
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στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.  
ζ. Τους όρους ότι:  
 
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως  
ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα 
καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.  
 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου.  
 
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 
έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.  
 
4. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.  
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, µε ΦΠΑ  
 
β. Όταν ο διαγωνισµός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά µερικών από αυτά, 
γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόµενο ποσοστό της 
αξίας όλων των προσφεροµένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην 
προϋπολογιζόµενη αξία του ελάχιστου αριθµού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε 
κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.  
 
γ. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:  
 
Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά.  
 
ΙΙ. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  
(Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 
ζητά η διακήρυξη).  
 
δ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι:  
 
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται  
(2) ο αριθµός της διακήρυξης  
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση  
(4) η ηµεροµηνία έκδοσής της  
(5) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.  
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ των 
υστέρων εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή από την Υπηρεσία.  
 
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.  
 
α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.  
 
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  
 
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:  
 
(Ι) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά.  
 
(ΙΙ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή 
παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά 
πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
 
 



 31 

6. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον 
διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης ή ανάθεσης.  
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και 
εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ένδικών µέσων ή 
παραίτησης από αυτά.  
 
7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης και προκαταβολής επιστρέφονται µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από 
τους δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε 
την σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του 
µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευση των εγγυητικών 
επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου 
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη 
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, 
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.  
 
  
8. Έντοκα γραµµάτια ∆ηµοσίου.  
α. Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων ή των οµολόγων του ∆ηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους 
αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στους διαγωνισµούς.  
 
β. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόµενες από το παρόν Π. ∆/γµα περιπτώσεις κατάπτωσης της 
εγγύησης συµµετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου στην αξία που 
αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους.  
 
γ. Η επιστροφή των εντόκων γραµµατίων ή των οµολόγων του ∆ηµοσίου γίνεται µε παραλαβή τούτων από 
τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του µε την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.  
 
 

΄Αρθρο 23ο 
Τρόπος πληρωµής – ∆ικαιολογητικά 

 
1. Η πληρωµή της αξίας θα γίνεται από το Νοσοκοµείο µε χρηµατικό ένταλµα σε ΕΥΡΩ  µετά την 
οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους ύστερα από την  υποβολή πρωτοκόλλου ποιοτικής 
και ποσοτικής  παραλαβής από την  αρµόδια προς τούτο συσταθείσα επιτροπή   βάσει: 
Α)Τιµολογίου του προµηθευτή 
Β)Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής τους είδους στην αποθήκη του 
Νοσοκοµείου . 
Κατά την πληρωµή του προµηθευτή θα γίνουν οι εξής κρατήσεις: 
1)Σε ποσοστό 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ πλέον του νόµιµου τέλους χαρτοσήµου. 
2)2% επί των κρατήσεων του ΜΤΠΥ, και 20% ΟΓΑ χαρτοσήµου. 
3)3,5% επί των ειδών που εντάσσονται στο Π.Π.Υ.Υ σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 8 του 
Ν.2430/10-7-96 156 τ.Α. 
4)4% φόρος εισοδήµατος βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2198/94.  
5)2%ο βάσει του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν. 3580/07. 
6)2% επί της αξίας των τιµολογίων µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. Ν. 3580/άρθρο 3 (ΦΕΚ 134/α/18-7-07) 
ΚΥΑ 6Α/Γ.Π.οικ.36392/17-3-09 ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-2009. 
2. Απαγορεύεται η εκχώρηση της σχετικής σύµβασης καθώς και ενεχυρίαση της, µε την  επιφύλαξη   

των κειµένων σχετικών διατάξεων του νόµου. 
 
3. Ως προς τα δικαιολογητικά του τιµολογίου πληρωµής και λοιπά συνοδευτικά στοιχεία του, ισχύουν τα 

αναφερόµενα στο  άρθρο 35 του Π.∆. 118/07. 
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Άρθρο 24ο 
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών  

 
1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η 
σύµβαση.  
2. Mε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να 
αιτιολογείται, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης . παράδοσης των υλικών µπορεί σε αντικειµενικά 
δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παρατείνεται µέχρι το . αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή 
που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός 
χρόνος φόρτωσης –  παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µπορεί µε 
απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται 
µέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης . παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 
προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.  
4. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προµηθευτής υποχρεούται να 
υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται 
η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκοµίστηκε.  
 
5. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα 
οργάνου,ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης . παράδοσης 
των υλικών µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή 
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 
συµβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης . παράδοσης, δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις.  
 

Άρθρο 25ο 
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη φόρτωση – παράδοση 

 
1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί . παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, 
όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξηςτου χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.∆. 118/07, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, 
κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής:  
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του µέγιστου 
προβλεπόµενου από το άρθρο 26 του π.δ. 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συµβατικής 
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.  
 
β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διά.στηµα από 1/4 µέχρι το 1/2 του µέγιστου 
προβλεπόµενου από το άρθρο 26 του Π.∆. 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συµβατικής 
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.  
 
Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης ,των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσµα ηµέρας, 
θεωρείται ολόκληρη µέρα.  
 
γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας 
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.  
 
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των 
εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα 
επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί 
της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.  
 
3. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να 
παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του εις βάρος του 
προκηρυσσόµενου διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε 
ποσοστό 10% επί της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο χρονικό 
αυτό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.  
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Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού µαταιώνονται, 
µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από την 
οριστική παραλαβή των υλικών.  
4. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση . παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε 
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και 
µετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης . παράδοσης. 
5. Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από 
την επόµενη της λήξης του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης, µέχρι την προσκόµιση του 
συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας.  
6. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν 
του προµηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.  
7. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη 
της ένωσης. 
 

Άρθρο 26ο 
Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου 

 
1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει την 
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά 
του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου 
για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.  
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε 
δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά 
ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του παρόντος.  
 
3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:  
α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του 
∆ηµοσίου.  
 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
 
4. Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η 
δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού 
που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού 
γίνεται δεκτή.  
5. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, 
µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  
α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση.  
 
β. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που 
είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε 
µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.∆. 118/07. Κάθε άµεση ή έµµεση 
προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του 
εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται 
νέα προµήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του 
καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση 
τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  
 
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των προµηθειών των φορέων που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995.  
 
Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά 
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καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που 
διενεργεί το διαγωνισµό.  
 
δ. Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία κηρύχθηκε 
έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. Στην 
περίπτωση αυτή, έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην παρ.2 του άρθρου 32 του παρόντος.  
 
ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση 
προµηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε 
µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης 
της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 
εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία 
δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.  
 
6. Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση όρων 

ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε 
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του ενδιαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη 
η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, 
η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 

 
΄Αρθρο 27ο 

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - ∆ιαιτησία 
 
1. Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε διαφορά, που τυχόν θα 
προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. 
2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια 
Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
3. ∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει συµφωνία 
πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν  επέλθει τέτοια συµφωνία, 
η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην 
παραπάνω παράγραφο. 
 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   Η ΠΡ. ΟΙΚ.ΥΠ.   Η ΥΠ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΟΥ            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                                                                                                        ∆/ΝΣΗΣ ∆/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
 

Στο παράρτηµα αυτό παρουσιάζονται υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών που πρέπει να υποβληθούν από 
τους προµηθευτές. 
 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ …………………………………………………. 
 
                   Ηµεροµηνία έκδοσης  ……………… 
 
Προς το Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»  
 
Εγγύησή µας υπ’ αριθ. ……………………….  
για ποσό ΕΥΡΩ ………………… 
 
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι 
των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………………. για την Εταιρία 
………………………………………………………….. οδός ………………………….. αριθµός …. (ή σε 
περίπτωση Ένωσης προµηθευτών, για την Εταιρία 1) …………………………...  και 2)  
…………………………….  ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων 
µεταξύ τους,  εκ της ιδιότητας τους ως µελών της Ένωσης προµηθευτών),  για τη συµµετοχή της στο 
διενεργούµενο διαγωνισµό σας της …………….. ή τυχόν επανάληψή του,  για την προµήθεια 
………………………..… σύµφωνα  µε την υπ’ αριθ. ………………... διακήρυξή σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό  απορρέουσες 
υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσµεύσεώς της και µέχρι την υπογραφή της 
σύµβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της,  στην περίπτωση κατακύρωσης της 
προµήθειας σε αυτήν. 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ 
µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιµου  ή µη της απαιτήσεως σας 
µέσα σε τρεις (3) µέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………………………………  
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί  εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της.  
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεών µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί για την Τράπεζα µας.  

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 

         

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ……………………………………………. 
 
                            Ηµεροµηνία έκδοσης  ………………… 
 
Προς το Γ.Ν. Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»  
 
Εγγύηση µας υπ’ αριθ. ………………………………. 
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………  
 
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ………………………………………….) οδός  
…………………….. αριθ. ……………. ως προµηθευτής πρόκειται να συνάψει µαζί σας, ως αγοραστές, 
σύµβαση, που θα καλύπτει την προµήθεια …………………………..…., συνολικής αξίας 
…………………………… (εκτελούµενη δυνάµει της υπ’ αριθ. …../2008 διακήρυξης του  Γ.Ν. Αθηνών 
«ΛΑΪΚΟ» ) και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση) υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συµβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για  
ΕΥΡΩ …………………….... 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της 
εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. και 2) 
………………………………..……… ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης Προµηθευτών), και εγγυάται προς εσάς 
µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως,  να καταβάλλει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή 
ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της 
σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση 
αυτή. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσηµου. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………….  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της.       
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου,  µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί για την Τράπεζα µας.    

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          1Η  Υ. Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
                 <<ΛΑΪΚΟ>> 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ      …. / 200.. 
(Αρ. ∆ιακ. – ΑΦΜ εταιρείας) 

Προµήθειας ……………………………………………………………………. 
Στην Αθήνα σήµερα στις …. ……….. του έτους 2010 ηµέρα της εβδοµάδας ……………………… και στο 
κατάστηµα του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών <<Λαϊκό>> οι πιο κάτω υπογράφοντες: 
1. Η κα ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ, ∆ιοικήτρια του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών <<ΛΑΪΚΟ>> ο οποίος 
εκπροσωπεί το Νοσοκοµείο, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Υ10β/Γ.Π.31366/16-3-2010 απόφαση 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
2. Ο/Η κ. ………………………………………………….…… κάτοικος 
…………………….,Οδός……………………………….…,Αριθµ…………………Τ. Κ. ……………………..,ΤΗΛ.: 
…………………………,  FAX.: ………………, ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό της εταιρείας 
………………….. και θα ονοµάζεται <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ>> συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 
O πρώτος από τους συµβαλλόµενους αποκαλούµενος για συντοµία <<ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ>>  διενήργησε 
……………………. διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης ……………………. σύµφωνα µε την ∆. Σ  
…………………………  απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του Νοσοκοµείου και την ……………..  
∆ιακήρυξη για ανάδειξη χορηγητή 
(προµήθεια)…………………………………………………………………………… 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου µε την ∆. Σ  ……………………………………………… απόφασή 
του και  η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας µε την αριθµ. πρωτ. …………../…-…-200..  έγκριση σύναψης 
σύµβασης, ενέκριναν την κατακύρωση στην συµβαλλόµενη           εταιρεία …………………………….  της 
προµήθειας …………………………………………… συνολικής αξίας  …………,… €  µε τους όρους και 
συµφωνίες που ακολουθούν: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Χρόνος Εκτέλεσης της Σύµβασης  
Η εταιρεία ………………………..  υποχρεούται να προµηθεύσει στο Νοσοκοµείο τα αναφερόµενα στ…  
επισυναπτόµεν… () σελίδ… είδη από …/…/200…  µέχρι  …/…/200…., µε µονοµερές δικαίωµα του 
Νοσοκοµείου τη δίµηνη παράταση.  (Για ανοικτούς διαγωνισµούς). 
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα προµήθειας των ειδών που αναφέρονται στη σύµβαση από Κρατική 
Υγειονοµική Αποθήκη ή από Υπηρεσία Κρατικών Προµηθειών, χωρίς αξίωση αποζηµίωσης εκ µέρους της 
εταιρείας ……………………... 
 Ο <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ>> παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµιώσεως του σε περίπτωση οποιασδήποτε 
αυξοµειώσεως των αναγκών του Νοσοκοµείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Περιγραφή των ειδών – τιµές 
Τα υπό προµήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά στ… επισυναπτόµεν…  ( ) σελίδ…  της σύµβασης. 
Οι αναγραφόµενες τιµές επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α.  …%. 
Ο χαρακτηρισµός των ειδών δεν µπορεί να είναι αντίθετος προς τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη 
διακήρυξη ………… του διαγωνισµού για την ανάδειξη χορηγητή (προµήθεια) 
……………………………………………….  και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που ο προµηθευτής 
κατέθεσε σ’ αυτόν. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο – Παράδοση – Παραλαβή 
Οι παραγγελίες θα είναι τηλεοµοιοτυπικές (FAX) ή τηλεφωνικές και θα δίνονται το αργότερο µέχρι τις δώδεκα 
το µεσηµέρι της προηγούµενης µέρας από το Φαρµακείο ή το Γραφείο Υλικού. 
Ο <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ>> υποχρεούται να µεταφέρει τις εκάστοτε αναγκαίες ποσότητες ειδών µε δικές του 
δαπάνες και δικά του µεταφορικά µέσα και επιπλέον ασφαλισµένων µέχρι την παράδοσή τους στις 
υποδεικνυόµενες από το Νοσοκοµείο αποθήκες. 
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Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται κάθε φορά από την επιτροπή που θα διορίζει η 
∆ιεύθυνση του Νοσοκοµείου. 
Οι ώρες παραλαβής ορίζονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες (∆ευτέρα έως Παρασκευή) από 07:30 έως 13:30. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο Ποινές – Κυρώσεις 
(Ως αναλυτικά περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του Π.∆. 118/07 (Κ.Π.∆),  και του Ν. 2286/95 ) 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύµβασης από τον <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ>>, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου,  επιβάλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις από το Ν. 
2286/95 και το Π.∆. 118/07 (Κ.Π.∆), δηλαδή σύσταση, πρόστιµο, κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κήρυξη 
εκπτώτου από όλη τη σύµβαση κ.λ.π. 
Τ΄ ανωτέρω διοικητικά µέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών κυρώσεων που µπορούν να 
επιβληθούν από τα ∆ικαστήρια. 
Τα πρόστιµα, οι καταλογισµοί και κάθε άλλη απαίτηση του Νοσοκοµείου κατά του <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ>>, θα 
κρατούνται, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απ’ τα ποσά που έχει να πάρει ο  
<<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ>>  ή από την κατατεθειµένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ή θα βεβαιούνται 
σαν ∆ηµόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως ∆ηµοσίων εσόδων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο- Τρόπος πληρωµής –Κρατήσεις 
Η πληρωµή του <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ>> θα γίνεται µε επιταγή ……….………..…… Τράπεζας. 
Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας θα γίνεται από το Νοσοκοµείο σε Ευρώ, ύστερα από την θεώρηση 
του χρηµατικού εντάλµατος της συγκεκριµένης προµήθειας, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, σύµφωνα µε: 
α. Τιµολόγιο του <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ>> 
β. Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του 
Νοσοκοµείου. 
γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµέρωσης του <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ>> 
Κατά την πληρωµή του <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ>> θα γίνουν οι εξής κρατήσεις: 

1. 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ 
2. 2% επί των κρατήσεων του ΜΤΠΥ και 20% ΟΓΑ χαρτοσήµου 
3. 3,5% επί των ειδών που εντάσσονται στο Ε.Π.Π σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 8 

του Ν.2430/10-7-96 156 τ.Α. 
4. 4% Φόρος εισοδήµατος βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2198/94. 
5. 2%ο  κρατήσεις βάσει του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν. 3580/07. 

      6.  2% επί της αξίας των τιµολογίων µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. Ν. 3580/2007 άρθρου 3       (ΦΕΚ 
134/α/18-7-07) ΚΥΑ ∆Υ6α/Γ.Π.οικ.36932/17-3-09 ΦΕΚ 545 β΄/24-3-2009 

 
- Απαγορεύεται η εκχώρηση της σχετικής σύµβασης καθώς και ενεχυρίαση της, µε την επιφύλαξη   
των κειµένων σχετικών διατάξεων του νόµου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο – Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσης σύµβασης ο <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ>> κατέθεσε την υπ΄ αριθµ. 
……………………………… εγγυητική επιστολή της …………………………………………………… αξίας 
………………,…. € µε ηµεροµηνία λήξης δύο µήνες µετά την λήξη του συµβατικού χρόνου (και της πιθανής 
παράτασης)  , η οποία θα του επιστραφεί µόλις εκπληρώσει τους  όρους της.  
 

ΑΡΘΡΟ 7ο – Αρµόδια ∆ικαστήρια 
Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα 
θέµατα της παρούσας σύµβασης ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα υποβαλλοµένου του <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ>> 
ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους. 
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 (Κ.Π.∆), και του Ν.2286.- 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                                              Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
  
 
          ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 


