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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – 
Ελληνική Αντιπροσωπεία»  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33130000-0 
Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και 
συσκευές 

33131000-7 Οδοντιατρικά εργαλεία χειρός 

33131100-8 Οδοντιατρικά χειρουργικά εργαλεία 

33131110-1 
Οδοντιατρικές τσιμπίδες, βούρτσες, 
διευρυντήρες και φρέζες λείανσης 

33131111-8 Οδοντιατρικές τσιμπίδες 

33131112-5 Βούρτσες οδοντιατρικών επεμβάσεων 

33131113-2 Οδοντιατρικοί διευρυντήρες 

33131123-5 Οδοντιατρικοί ανελκτήρες 

33131124-2 Οδοντιατρικοί εκσκαφείς 

33131130-7 
Οδοντιατρικά προστατευτικά δαχτύλων και 
λαβίδες 

33131132-1 Οδοντιατρικές λαβίδες 

33131140-0 Οδοντιατρικοί καθρέφτες και εγγλυφίδες 

33131141-7 Οδοντιατρικοί καθρέφτες 

33131142-4 Οδοντιατρικές εγγλυφίδες 

33131150-3 
Οδοντιατρικές ριζοβελόνες, ξέστρα οδοντικής 
πλάκας και ζυγοί 

33131151-0 Οδοντιατρικές ριζοβελόνες 

33131152-7 Οδοντιατρικά ξέστρα οδοντικής πλάκας 

33131153-4 Οδοντιατρικοί ζυγοί 

33131160-6 Οδοντιατρικά ψαλίδια και λεπίδες 

33131161-3 Οδοντιατρικά ψαλίδια 

33131162-0 Οδοντατρικές λεπίδες 

33131170-9 
Οδοντιατρικές σπάτουλες, τανάλιες και 
μαχαίρια για κερί 

33131171-6 Οδοντιατρικές σπάτουλες 

33131172-3 Οδοντιατρικές τανάλιες 

33131173-0 Οδοντιατρικά μαχαίρια για κερί 

33131200-9 Οδοντιατρική βελόνα ραφής 

33131300-0 Οδοντιατρικά εργαλεία μιας χρήσης 

33131400-1 Οδοντιατρικός καθετήρας 

33131500-2 Οδοντιατρικό όργανο εξαγωγής 

33131510-5 Διατρυτική συσκευή δοντιών 

33131600-3 Όργανο σφραγίσματος δοντιών 

33133000-1 Εξαρτήματα εντυπώματος δοντιών 

33134000-8 Εξαρτήματα ενδοδοντικής 

33136000-2 Περιστροφικό και λειαντικό όργανο 

33137000-9 Εξαρτήματα οδοντικής προφύλαξης 

33138100-7 Οδοντοστοιχίες 

33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 

33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 
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ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33141810-1 Υλικά σφραγίσματος δοντιών 

33141830-7 Βασικό τσιμεντοκονίαμα δοντιών 

33141840-0 Αιμοστατικό για οδοντιατρική χρήση 

24952100-3 Οδοντιατρικός κηρός 

33711790-1 Οδοντιατρικά σετ 

33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 

33110000-4 
Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, 
οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης 

33111500-6 Ακτινογραφία δοντιών 

33192400-6 Ιατρεία οδοντιάτρων 

33192410-9 Πολυθρόνα οδοντιάτρων 

33711710-7 Οδοντόβουρτσες 

33711720-0 Οδοντόπαστα 

33711760-2 Οδοντικό νήμα 

33152000-0 Κλίβανος 

42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 

33157100-6 Μάσκες ιατρικών αερίων 

18424000-7 Γάντια 

18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 

33141420-0 Χειρουργικά γάντια 

33661100-2 Αναισθητικά 

33141115-9 Ιατρικό βαμβάκι 

24327400-6 Προϊόντα ρητίνης 

33141310-6 Σύριγγες 

33171100-0 Όργανα αναισθησίας 

33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 

44921100-3 Γύψος 

24931230-0 Προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών 

33111300-4 Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών 
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ΜΕΡΟΣ Α΄-ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 

1.1.1. Ο παρόν δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός διενεργείται από το Μη Κερδοσκοπικό 

Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» με σκοπό την επιλογή 

αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία 

Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών» (ΟΠΣ: 

374115)  

1.1.2. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι τα αναφερόμενα στον ακόλουθο πίνακα:  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

33130000-0 Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές 

33131000-7 Οδοντιατρικά εργαλεία χειρός 

33131100-8 Οδοντιατρικά χειρουργικά εργαλεία 

33131110-1 
Οδοντιατρικές τσιμπίδες, βούρτσες, διευρυντήρες και φρέζες 
λείανσης 

33131111-8 Οδοντιατρικές τσιμπίδες 

33131112-5 Βούρτσες οδοντιατρικών επεμβάσεων 

33131113-2 Οδοντιατρικοί διευρυντήρες 

33131123-5 Οδοντιατρικοί ανελκτήρες 

33131124-2 Οδοντιατρικοί εκσκαφείς 

33131130-7 Οδοντιατρικά προστατευτικά δαχτύλων και λαβίδες 

33131132-1 Οδοντιατρικές λαβίδες 

33131140-0 Οδοντιατρικοί καθρέφτες και εγγλυφίδες 

33131141-7 Οδοντιατρικοί καθρέφτες 

33131142-4 Οδοντιατρικές εγγλυφίδες 

33131150-3 Οδοντιατρικές ριζοβελόνες, ξέστρα οδοντικής πλάκας και ζυγοί 
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ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

33131151-0 Οδοντιατρικές ριζοβελόνες 

33131152-7 Οδοντιατρικά ξέστρα οδοντικής πλάκας 

33131153-4 Οδοντιατρικοί ζυγοί 

33131160-6 Οδοντιατρικά ψαλίδια και λεπίδες 

33131161-3 Οδοντιατρικά ψαλίδια 

33131162-0 Οδοντατρικές λεπίδες 

33131170-9 Οδοντιατρικές σπάτουλες, τανάλιες και μαχαίρια για κερί 

33131171-6 Οδοντιατρικές σπάτουλες 

33131172-3 Οδοντιατρικές τανάλιες 

33131173-0 Οδοντιατρικά μαχαίρια για κερί 

33131200-9 Οδοντιατρική βελόνα ραφής 

33131300-0 Οδοντιατρικά εργαλεία μιας χρήσης 

33131400-1 Οδοντιατρικός καθετήρας 

33131500-2 Οδοντιατρικό όργανο εξαγωγής 

33131510-5 Διατρυτική συσκευή δοντιών 

33131600-3 Όργανο σφραγίσματος δοντιών 

33133000-1 Εξαρτήματα εντυπώματος δοντιών 

33134000-8 Εξαρτήματα ενδοδοντικής 

33136000-2 Περιστροφικό και λειαντικό όργανο 

33137000-9 Εξαρτήματα οδοντικής προφύλαξης 

33138100-7 Οδοντοστοιχίες 

33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 

33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 

33141810-1 Υλικά σφραγίσματος δοντιών 



 
 

9 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

33141830-7 Βασικό τσιμεντοκονίαμα δοντιών 

33141840-0 Αιμοστατικό για οδοντιατρική χρήση 

24952100-3 Οδοντιατρικός κηρός 

33711790-1 Οδοντιατρικά σετ 

33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 

33110000-4 
Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής 
χρήσης 

33111500-6 Ακτινογραφία δοντιών 

33192400-6 Ιατρεία οδοντιάτρων 

33192410-9 Πολυθρόνα οδοντιάτρων 

33711710-7 Οδοντόβουρτσες 

33711720-0 Οδοντόπαστα 

33711760-2 Οδοντικό νήμα 

33152000-0 Κλίβανος 

42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 

33157100-6 Μάσκες ιατρικών αερίων 

18424000-7 Γάντια 

18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 

33141420-0 Χειρουργικά γάντια 

33661100-2 Αναισθητικά 

33141115-9 Ιατρικό βαμβάκι 

24327400-6 Προϊόντα ρητίνης 

33141310-6 Σύριγγες 

33171100-0 Όργανα αναισθησίας 

33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 
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ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

44921100-3 Γύψος 

24931230-0 Προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών 

33111300-4 Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών 

 

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου του αναδόχου περιγράφεται στο Μέρος Β 

«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της παρούσης. Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των 

ζητουμένων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που 

υποβάλλονται για μέρος του Έργου. 

 

1.2 Προϋπολογισμός – Διάρκεια Έργου 

1.2.1 Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν ενενήντα έξι 

χιλιάδες και εξήντα δύο Ευρώ (196.062,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α.. Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ (23%), εκατόν πενήντα εννιά 

χιλιάδες και τετρακόσια Ευρώ (159.400,00€) και περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα 

έξοδα και τις επιβαρύνσεις του Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών που 

αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης (αμοιβές, και άλλους φόρους, 

τέλη, κλπ). 

1.2.2 Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

1.2.3 Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

1.2.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο 

αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης, κατά τους όρους 

του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007. 

1.2.5 Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του 

προαναφερόμενου συνολικού προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε 

δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. 
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1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

α) Αναθέτουσα Αρχή είναι το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική 

Αντιπροσωπεία»  

β) Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής:  

- Σαπφούς 12, ΤΚ 105 53, Αθήνα 

- Τηλέφωνο: 210 3213150 

- Fax: 210 3213850 

- E-mail: info@mdmgreece.gr    

- Πληροφορίες: Ευγενία Θάνου 

 

1.4 Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το κείμενο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο που διέπει 

τις δημόσιες συμβάσεις και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Το Ν.2286/95  «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 

19/Α/01.02.1995) 

2. Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, 

ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς κι άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (ΦΕΚ 

159/Α/1995). 

3. Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους κι άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995). 

4. Π.Δ. 82/1996 «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 

66/Α/1996). 

5. Ν. 3310/2005 «Μέτρα για διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 

30/Α/14.02.2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 

279/Α/10.11.2005). 

mailto:info@mdmgreece.gr


 
 

12 

 

6. Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ 131/Α/2006). 

7. Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος & εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως ισχύει (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007). 

8. Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, 

προμηθειών κι υπηρεσιών» (ΦΕΚ 64/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

2005/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 

2005. 

9. Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Την Οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 

2004 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 της 16ης Νοεμβρίου 

2005. 

11. ΚΥΑ 20977/2007 «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β/23.08.2007). 

12. 14053/ΕΥΣ 1749 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού 

Οικονομίας & Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008). 

13. Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010). 

14. Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010). 

15. Το Ν. 3871/2010  «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 

Ανάληψη υποχρεώσεων» (ΦΕΚ 141/Α/17.08.2010). 

16. Ν. 3886/2010 «Δικαστική  Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
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συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών κι υπηρεσιών σύμφωνα με την 

Οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010). 

17. Την υπ. αριθμ. 1005-27/03/2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - 

Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών».  

18. Το με αριθμ. Πρωτ: 1003 - 27/03/2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την 

ΕΥΤΥΚΑ.  

19. Απόφαση προέγκρισης με Α.Π. 4781/25-10-2013, της ΕΥΤΥΚΑ, με θέμα «Προέγκριση 

Δημοπράτησης του Έργου με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης  «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης 

Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ 374115.  

20. Την με αριθμ. 1342Α - 25/10/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μη 

Κερδοσκοπικό Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», που αφορά 

την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης  «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ 

- Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών» .  

 

1.5 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 

1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με 

KΑ.Δ: 128219, την 01/11/2013.   

2. Στον ελληνικό τύπο στις εφημερίδες «ΚΕΡΔΟΣ», «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και 

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» την 01/11/2013.  

3. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.mdmgreece.gr την 01/11/2013.  

4. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και στη διεύθυνση http://www.ygeia-pronoia.gr.  

 

1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι 09/12/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00μμ. 

http://www.mdmgreece.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
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στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Σαπφούς 12, 105 53, Αθήνα. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

 

1.7 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

 

1.8 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση 

www.mdmgreece.gr σε ηλεκτρονική μορφή. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να 

ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα 

περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 

παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή. Προσφυγές κατά της 

νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος 

αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

1.9 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης 

μέχρι και τις  25/11/2013. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά 

σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους 

έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που 

έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.  

 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

http://www.mdmgreece.gr/
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Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: info@mdmgreece.gr, χωρίς όμως η 

δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να 

υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται παραπάνω.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  
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ΜΕΡΟΣ Β - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1.1 Σύντομη παρουσίαση της Αναθέτουσας Αρχής 

Οι Γιατροί του Κόσμου (Medecins Du Monde) είναι μία Μη Κυβερνητική, ανεξάρτητη, 

ανθρωπιστική διεθνής οργάνωση. Iδρύθηκαν στη Γαλλία το 1980 από τον Γάλλο γιατρό 

Bernard Couchner, μετέπειτα Υπουργό Υγείας και Ανθρωπιστικής Δράσης της Γαλλίας. Ο 

Couchner υπήρξε ένας από τους «French Doctors», μία ομάδα Γάλλων γιατρών που το 1968 

αποφάσισαν να παρέμβουν οργανωμένα στο δράμα του λιμού της Μπιάφρα. 

 

Πιστοί στον όρκο του Ιπποκράτη και οπαδοί της μεγάλης ιδέας της Ανθρωπιστικής Δράσης, 

ήταν οι πρώτοι γιατροί που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους επιτόπου, δημοσιοποιώντας 

συγχρόνως τη μαρτυρία - καταγγελία τους για την καταπάτηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

και την βαρβαρότητα των οποίων υπήρξαν μάρτυρες. Σε αυτές τις αρχές στηρίχθηκε η ίδρυση 

της οργάνωσης «Medecins Du Monde», που αργότερα, από το 1989 άρχισε να εξαπλώνεται 

και σε άλλες χώρες ((Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, 

Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ελβετία, Καναδάς, Ιαπωνία και Αργεντινή), 

δημιουργώντας ένα διεθνές δίκτυο άμεσης παρέμβασης. 

 

Σε όλο τον κόσμο, οι Γιατροί του Κόσμου δρουν με την ίδια αυταπάρνηση, αλλά και με την 

αποτελεσματικότητα και σοβαρότητα που επιβάλλουν ο ανθρώπινος πόνος και η δυστυχία. 

Γιατί πόνος και δυστυχία υπάρχουν παντού. Κι αυτό προσπαθούν να αλλάξουν οι Γιατροί του 

Κόσμου, πιστεύοντας βαθιά στη δύναμη του Ανθρώπου και τη γιατρειά που μπορεί να 

προσφέρει. Γιατί, και ‘Ανθρωποι υπάρχουν, ακόμα, παντού. 

 

Οι Γιατροί του Κόσμου αποτελούν σήμερα ένα αναπόσπαστο, σημαντικότατο μέρος του 

διεθνούς δικτύου των Μη-Κυβερνητικών Ανθρωπιστικών Οργανώσεων, που δρα σε όλα τα 

μήκη και πλάτη της γης. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Αρωγής έχουν εξελιχθεί στην πιο 
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αποτελεσματική έκφραση αλληλεγγύης του Αναπτυγμένου Κόσμου προς τον αναπτυσσόμενο 

Τρίτο Κόσμο και στην πιο ουσιαστική μορφή οργάνωσης και συνεργασίας των πολιτών, σε μια 

κοινωνία προσφοράς και συμπαράστασης. 

 

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες μεγάλων Διεθνών 

Οργανισμών και φορέων, όπως της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, της 

UNICEF και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Γιατροί του Κόσμου σαν Μη Κυβερνητική και απόλυτα 

ανεξάρτητη Ελληνική Οργάνωση, δεν επηρεάζεται από καμία πολιτική εξουσία και δεν έχει 

καμία κομματική ή θρησκευτική δέσμευση. Είναι αυτόνομη στις επιλογές της με μοναδικό 

κριτήριο τις ανάγκες που εντοπίζει και τις δυνατότητες της να προσφέρει βοήθεια. 

 

Σε αυτή τους την προσπάθεια, και προκειμένου να εξασφαλίσουν την έγκαιρη και 

αποτελεσματική παροχή περίθαλψης σε εκείνους που την έχουν ανάγκη δεν διστάζουν να 

ξεπεράσουν σύνορα, να υπερκεράσουν γραφειοκρατικά και άλλα διοικητικά εμπόδια. 

 

Το λογότυπο των Γιατρών του Κόσμου σχεδιάστηκε το Νοέμβριο του 1987 από τον Ρίτσαρντ 

Ροσίν. Το περιστέρι που δεσπόζει στο κέντρο συμβολίζει την παγκόσμια ειρήνη και την ιατρική 

φροντίδα. Τα φύλλα του κλαδιού, αναπαριστούν τις πέντε ηπείρους και η χρήση του μπλε 

χρώματος αντιπροσωπεύει τη φυσική σύνδεση των ηπείρων, δηλαδή τον ουρανό και τη 

θάλασσα. Το περιστέρι συμβολικά διασχίζει τα σύνορα των χωρών και απεικονίζεται μέσα σε 

έναν κύκλο, ο οποίος είναι ο πλανήτης μας. 

 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μία γνήσια Ελληνική 

Oργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, 

διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, 

παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 14 συνολικά 

τμήματα (Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Σουηδία, Ελβετία, Καναδάς, Ιαπωνία και Αργεντινή). 
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Συμπληρώνοντας 22 χρόνια συνεχούς δράσης το 2012, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν 

αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η 

οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας. Με δεκάδες 

αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες 

γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

εθελοντικά. 

 

Περισσότεροι από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε πάνω από 50 χώρες του πλανήτη 

προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν 

πραγματοποιηθεί αποστολές ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, το 

Αφγανιστάν, τη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, Αλγερία, 

Τανζανία, Ουγκάντα. Στο πεδίο των αποστολών, οι Γιατροί του Κόσμου συνεργάζονται με 

άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή 

ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη. 

 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, διατηρώντας την αυτονομία τους, τόσο επιχειρησιακή όσο 

και οικονομική, διοργανώνουν, στελεχώνουν και χρηματοδοτούν αποστολές μέσω του 

ελληνικού τμήματος. 

 

1.2 Αντικείμενο του έργου 

Το Υποέργο 3: «Εξοπλισμός και αναλώσιμα παρεμβάσεων» εντάσσεται στην Πράξη 

«ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων 

Αθηνών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας 

Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας , Ανάπτυξη της 14 

Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 

περιφέρειες σταδιακής εξόδου», με κωδικό ΟΠΣ 374115 και χρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  

 

Η πρωτοβουλία ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ στηρίζεται στην έμπρακτη συνεργασία δύο μεγάλων φορέων, 

της μη κρατικής οργάνωσης των Γιατρών του Κόσμου και του Δήμου Αθηνών. Οι Γιατροί του 
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Κόσμου (ΓτΚ) με εμπειρία 22 χρόνων και αντίστοιχες δράσεις έχουν αποδείξει στην πράξη ότι 

εργάζονται για την προάσπιση του δικαιώματος κάθε ανθρώπου στην δωρεάν ιατρική 

περίθαλψη.  

 

Μέσω μιας άρτιας σε εξοπλισμό κινητής οδοντιατρικής μονάδας θα πραγματοποιούνται 

εκστρατείες ενημέρωσης σε 28 δημοτικά σχολεία των Αθηνών, με θεματολογία τη στοματική 

υγιεινή και την οδοντιατρική περίθαλψη. Παράλληλα, οι εθελοντές παιδο-οδοντίατροι που θα 

στελεχώνουν την κινητή μονάδα θα ελέγχουν τις στοματικές κοιλότητες των παιδιών όλων των 

τάξεων των δημοτικών σχολείων που θα επισκέπτονται και θα πραγματοποιούν φθοριώσεις 

σε 7500 παιδιά της ομάδας - στόχος, ενώ θα παραπεμφθούν και εξυπηρετηθούν τα παιδιά 

οικογενειών, που αδυνατούν να στηρίξουν οικονομικά την βασική περίθαλψη. 

 

Επιπρόσθετα, υποστηρικτικά θα λειτουργούν και δύο οδοντιατρικά ιατρεία το ένα στο Ανοιχτό 

Πολυιατρείο των ΓτΚ στο κέντρο της Αθήνας και ένα δεύτερο Δημοτικό Ιατρείο το οποίο 

προτίθεται να παραχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Στα προαναφερθέντα ιατρεία θα 

παραπέμπονται δυσκολότερες οδοντιατρικές περιπτώσεις που δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν από την κινητή μονάδα. 

 

Η στοματολογική κατάσταση των παιδιών θα καταγράφεται από τους εθελοντές 

παιδοδοντιάτρους με διπλό σκοπό: να δίνεται στους μαθητές ένα αντίγραφο του εντύπου 

ώστε να ενημερώνονται οι γονείς για τη στοματολογική κατάσταση των παιδιών τους και να 

καταγραφεί η συνολική κατάσταση που αποτελέσει το δείγμα για μία επιδημιολογική μελέτη 

του συγκεκριμένου πληθυσμιακού στόχου. Στο τέλος εκδήλωση για παιδιά θα συμβάλει στην 

ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης οδοντικής υγείας και την προώθηση της εθελοντικής 

δράσης οδοντιάτρων. Η πρωτοβουλία ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ φιλοδοξεί να λάβει θεσμικό 

επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα με την ενεργοποίηση περισσότερων μελών της σχολικής και 

επιστημονικής κοινότητας. 

 

Το έργο αποτελείται από τα ακόλουθα 3 υποέργα: 

 Υποέργο 1: Επιστημονικός σχεδιασμός, μοντελοποίηση και παρεμβάσεις 

 Υποέργο 2: Υποστηρικτικές ενέργειες επικοινωνίας 

 Υποέργο 3: Εξοπλισμός και αναλώσιμα παρεμβάσεων 
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Αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του 

Υποέργου 3 «Εξοπλισμός και αναλώσιμα παρεμβάσεων». Στον πίνακα απαιτήσεων που 

ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές του 

διαγωνισμού.  

 

Σημειώνεται ότι τα αναλώσιμα υλικά και εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση 

συμμόρφωσης (Declaration of Conformity), αντίστοιχο πιστοποιητικό CE και να 

εναρμονίζονται με το Ευρωπαϊκό Στάνταρντ ΕΝ ΙSΟ 13485:2003 / AC:2009 Medical Devices – 

Quality Management Systems – Requirements for Regulatory Purposes.  

 

Επίσης να φέρουν σήμανση CE βάσει της εναρμονισμένης Ελληνικής νομοθεσίας προς την 

οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ε.Ε. που αφορά στα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα, καθώς και όποιες άλλες διαπιστεύσεις, πιστοποιήσεις, εναρμονίσεις δύναται να 

φέρουν από ευρωπαϊκούς ή / και εθνικούς φορείς πιστοποίησης και ελέγχου.  

 

Το Υποέργο 3: Εξοπλισμός και αναλώσιμα παρεμβάσεων, περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

τέσσερα (4) Παραδοτέα: 

 Π.3.1: Αναλώσιμα Παρεμβάσεων Φθορίωσης (10.000), σφραγισμάτων (7.500), 

ορθοδοντικής (1.500) 

 Π.3.2: Σετ Εργαλείων Οδοντιατρικής Εξέτασης Πολλαπλής Χρήσης (300 σετ) 

 Π.3.3: Φορητός Εξοπλισμός Αποστείρωσης 

 Π.3.4: Εξοπλισμός Οδοντιατρείου (πλήρες σετ) 

 

Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων και υπο-παραδοτέων δίνεται στους ακόλουθους 

πίνακες.  
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Παραδοτέο 3.1: Αναλώσιμα Παρεμβάσεων Φθορίωσης, σφραγισμάτων, ορθοδοντικής 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Εργαλεία μιας χρήσεως Σετ 3 αποστειρωμένων εργαλείων (κάτοπτρο, λαβίδα και ανιχνευτήρας) μιας χρήσεως. 10.000 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

2 Αναλώσιμα φθορίωσης Ατομικό Gel φθορίου μιάς χρήσεως. Το  σκεύασμα να διατίθεται σε διάφορες γεύσεις. 10.000 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

3 Αναλώσιμα 
σφραγίσματος 

Ρητίνη αποκατάστασης. Να διατίθεται σε συσκευασία με σύριγγες σε αποχρώσεις Α1, Α2, Α3, 
Α3.5, Β3 συγκολλητικό παράγοντα και αδροποιητή.  Nα συνοδεύτεται από δήλωση 

συμμόρφωσης (Declaration of Conformity), αντίστοιχο πιστοποιητικό CE και να εναρμονίζεται 
με το Ευρωπαϊκό Στάνταρντ ΕΝ ΙSΟ 13485:2003 / AC:2009 Medical Devices – Quality 

Management Systems – Requirements for Regulatory Purposes. Να φέρει σήμανση CE βάσει 
της εναρμονισμένης Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του 

Συμβουλίου της Ε.Ε. που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

πλήρες σετ 
για 7.500 

σφραγίσματα 
ΣΕΤ ΝΑΙ 

 

4 Sealants 

Φωτοπολυμεριζόμενο φθοριούχο αποφρακτικό υλικό για τις οπές και σχισμές της 
αδαμαντίνης, να παρέχει αποτελεσματική προστασία για την έγκαιρη πρόληψη και 

μακροπρόθεσμη προστασία κατά της τερηδόνας. Να έχει χαμηλό ιξώδες ώστε να ρέει εύκολα 
και να απελευθερώνει φθόριο. Να διατίθεται σε κασετίνα, με φιαλίδια εμφρακτικού υλικού, 

αδροποιητή, λαβές, βουρτσάκια και ταμπόν τοποθέτησης και δοχείο ανάμιξης.  

Να συνοδεύτεται από δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) καθώς και το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό CE και να εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό Στάνταρντ ΕΝ ΙSΟ 

13485:2003 / AC:2009 Medical Devices – Quality Management Systems – Requirements for 
Regulatory Purposes. Να να φέρει σήμανση CE βάσει της εναρμονισμένης Ελληνικής 

νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ε.Ε. που αφορά στα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

7.500 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

5 

Ορθοδοντικά 
(δακτύλιοι για 

κατασκευή γλωσσικού 
τόξου) 

Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί δακτύλιοι, αδροποιημένοι εσωτερικά σε διάφορα μεγέθη, 
σκληρού μετάλλου για τον 1ο μόνιμο γομφίο άνω, κάτω, δεξιά αριστερά. Το υλικό να 

συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) καθώς και αντίστοιχο 
πιστοποιητικό CE και να εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό Στάνταρντ ΕΝ ΙSΟ 13485:2003 / 
AC:2009 Medical Devices – Quality Management Systems – Requirements for Regulatory 

Purposes. Tο προϊόν να φέρει σήμανση CE βάσει της εναρμονισμένης Ελληνικής νομοθεσίας 
προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ε.Ε. που αφορά στα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

1.500 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

6 Μάσκες 

Επίπεδη μάσκα με πιέτες και κορδόνια. Με τρία στρώματα non-woven πολυπροπυλενίου, το 
μεσαίο να είναι φίλτρο και χωρίς υαλοβάμβακα.  Με επιρρίνιο έλασμα αλουμινίου, 

εύκαμπτο. Οι χειρουργικές μάσκες θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του  
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 14683- 2005 περί χειρουργικών μασκών τύπου ΙΙ. 

100 ΣΕΤ ΝΑΙ 
 

7 Αλγινικό αποτυπωτικό 
υλικό 

Αλγινικό αποτυπωτικό υλικό σε πρακτικές συσκευασίες σάκου. Με υψηλό βαθμό 
ελαστικότητας και άριστη ελαστική μνήμη. Να μπορούν να εγχυθούν στα αποτυπώματα όλες 
οι μορφές γύψου κανονικού τύπου χωρίς προεργασία.  Να είναι ανθεκτικό στην αποκοπή και 

να αφαιρείται εύκολα από το στόμα και από σημεία με υποσκαφές.  Να μην περιέχει 
ρυπογόνο σκόνη.  Να έχει σύνθεση υψηλού ιξώδους για μειωμένο χρόνο πήξης, με χρόνος 

κατεργασίας τουλάχιστον 1.45 λεπτά και χρόνος πήξης τουλάχιστον 3.45 λεπτά. Η 
συσκευασία να περιλαμβάνει πλαστικό δοχείο και μεζούρα. Να συνοδεύεται από δήλωση 

συμμόρφωσης (Declaration of Conformity)  και να εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό Στάνταρντ 
ΕΝ ΙSΟ 13485:2003 / AC:2009 Medical Devices – Quality Management Systems – 

Requirements for Regulatory Purposes. Tο προϊόν να φέρει σήμανση CE βάσει της 
εναρμονισμένης Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου 

της Ε.Ε. που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

100 ΣΕΤ ΝΑΙ 
 

8 Γάντια Eλαφρά πουδραρισμένα γάντια από ανθεκτικό latex σε συσκευασία των 100τμχ. 200 ΣΕΤ ΝΑΙ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

9 
“Κλασσικές" 

σιελαντλίες, με άκρο 
που δεν βεντουζάρει, 

“Κλασσικές" σιελαντλίες, με άκρο που δεν βεντουζάρει, σε διάφορα χρώματα. Συσκευασία 
100 τμχ. 

200 ΣΕΤ ΝΑΙ 
 

10 Επιφανειακό 
αναισθητικό GEL 

Αναισθητικό gel, ταχείας , επιφανειακής δράσης σε  γεύσεις. Φιάλη 50γρ. με ρύγχος. 20 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

11 Επιφανειακό 
αναισθητικό SPRAY 

Αναισθητικό spray ταχείας , επιφανειακής δράσης, με Lidocaine 15%  και Cetrimide 0.15% σε 
φιάλη. 

20 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

12 Τολύπια βάμβακος Τολύπια απορροφητικού βάμβακος τ. 1 και τ. 2.Δεν αλλοιώνονται, δεν παραμορφώνονται, 
100% βαμβάκι, σε συσκευασία των 500 τμχ. 

100 ΣΕΤ ΝΑΙ 
 

13 
Βουρτσάκια 

συγκολλητικού υλικού Βουρτσάκια τοποθέτησης συγκολλητικού υλικού, μιας χρήσης. 7.500 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

14 
Πλαστική βάση 
τοποθέτησης 

συγκολλητικού υλικού 
Πλαστική βάση τοποθέτησης συγκολλητικού υλικού. 7.500 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 

 

15 
Απευεαισθητοποιητής 

οδοντίνης Απευεαισθητοποιητής οδοντίνης με βιοσυμβατή αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη 10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

16 

Δίσκοι και ταινίες για 
τη στίλβωση και 

τελειοποίηση σύνθετης 
ρητίνης 

Σετ με δίσκους και ταινίες για στίλβωση και τελειοποίηση σύνθετης ρητίνης, compomer, 
μετάλλου και κεραμικών υλικών, για τα προστομιακά και τα γλωσσικά όρια των προσθίων και 

των οπισθίων αποκαταστάσεων. Οι ταινίες τελειοποίησης να έχουν λεπτό και εύκαμπτο 
υπόστρωμα με επικάλυψη οξειδίου του αλουμινίου. Να συνοδεύτεται από δήλωση 

συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) και να εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό Στάνταρντ 
ΕΝ ΙSΟ 13485:2003 / AC:2009 Medical Devices – Quality Management Systems – 

Requirements for Regulatory Purposes. Να φέρει σήμανση CE βάσει της εναρμονισμένης 
Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ε.Ε. που 

αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

για 7500 
εμφράξεις 

ΣΕΤ ΝΑΙ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

17 Πολυλέπιδες φρέζες Πολυλέπιδες ανθεκτικές φρέζες για την λείανση των συνθέτων ρητινών. 20 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

18 Υδροξείδιο του 
ασβεστίου 

Αυτοπολυμεριζόμενο ουδέτερο στρώμα υδροξειδίου του ασβεστίου σε σωληνάρια (13 gr 
πάστα βάσης-11 gr πάστα καταλύτη) 

για 7.500 
παρεμβάσεις 

ΣΕΤ ΝΑΙ 
 

19 
Φύραμα μόνιμης 
έμφραξης ριζικού 

σωλήνα 
Φύραμα κάλυψης ριζικών στομίων (για πολφοτομές) 200 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 

 

20 Αμπούλες αναισθησίας 

Διάλυμμα τοπικής αναισθησίας για οδοντιατρική χρήση. Ενέσιμο διάλυμα 1:200.000 για 
τοπική αναισθησία με διήθηση και στελεχιαία, ενδύκνειται για επεμβέσεις ρουτίνας κατά τη 

διάρκεια εργασιών περιοριμένης έκτασης στο στόμα. Να περιέχει αρτικαϊνη 4% και 
αδρεναλίνη (επινεφρίνη) σαν αγγειοσυσταλτικό. Να είναι κατάλληλη για ενήλικες και παιδιά 
άνω των 4 ετών. Μέση διάρκεια δράσης 45 λεπτά σε πολφική αναισθησία και 120--240 λεπτά 
σε αναισθησία των μαλακών ιστών. Διάστημα έναρξης της αναισθησίας 1-3 λεπτά. Να είναι 

εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. 

2.000 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ  

21 Αμπούλες αναισθησίας 

Διάλυμμα τοπικής αναισθησίας για οδοντιατρική χρήση. Ενέσιμο διάλυμα 1:100.000 για 
τοπική αναισθησία με διήθηση και στελεχιαία, ενδύκνειται για περίπλοκες επεμβέσεις που 

χρειάζονται παρατεταμένη αναισθησία. Να περιέχει αρτικαϊνη 4% και αδρεναλίνη 
(επινεφρίνη) σαν αγγειοσυσταλτικό. Να είναι κατάλληλη για ενήλικες και παιδιά άνω των 4 

ετών. Μέση διάρκεια δράσης 75 λεπτά σε πολφική αναισθησία και 120--240 λεπτά σε 
αναισθησία των μαλακών ιστών. Διάστημα ένατξης της αναισθησίας 1-3 λεπτά. Να είναι 

εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. 

3.500 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ  

22 Αμπούλες αναισθησίας 

Διάλυμμα τοπικής αναισθησίας για οδοντιατρική χρήση. Ενέσιμο διάλυμα χωρίς αδρεναλίνη 
για απλές εξαγωγές και παρασκευές κοιλοτήτων και κολοβωμάτων. Περιέχει Μεπιβακαϊνη 
3%.  Να είναι κατάλληλη για ενήλικες και παιδιά. Μέση διάρκεια δράσης 20 -40 λεπτά σε 

πολφική αναισθησία και 45--90 λεπτά σε αναισθησία των μαλακών ιστών. Διάστημα έναρξης 
της αναισθησίας 1-3 λεπτά. Να είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. 

1.000 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ  



 
 

25 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

23 Αμπούλες αναισθησίας 
Διάλυμμα τοπικής αναισθησίας για οδοντιατρική χρήση. Ενέσιμο διάλυμα λιδοκαϊνης 

1:80.000. 
1.000 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ  

24 Χειρουργικό ρύγχος 
αναρρόφησης 

Αποστειρωμένα πλαστικά ρύγχη μιας χρήσης. 3.000 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

25 Πετσέτες ασθενούς 
Πετσέτες ασθενούς τριπλής στρώσης με δύο φύλλα απορροφητικού χαρτιού κι ένα φύλλο 

πολυαιθυλενίου σε διαστάσεις 33x45εκ., σε διάφορα χρώματα. 
5.000 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 

 

26 Χειρουργικά πεδία 
Αποστειρωμένα χειρουργικά πεδία μιας χρήσεως διαστ. 75 x 90εκ. από μη υφασμένο υλικό, 
απορροφητικά και αδιάβροχα, 2 στρωμάτων. Σε ατομική συσκευασία. Το υλικό να διαθέτει 

σήμανση CE. Σύμφωνο με το ΕΝ 13795. Ελεύθερο λάτεξ και κολοφώνιου. 

1.000 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

27 Χαρτί ταμπλέτας 
Aπορροφητικό χαρτί  ταμπλέτας σε διαστάσεις 18x28εκ. για προστασία των δίσκων 

εργαλείων και της ταμπλέτας. 
10.000 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 

 

28 
Αυτοεμφανιζόμενα 

films 
Αυτοεμφανιζόμενα films. 1.000 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 

 

29 Σφήνες εμφράξεων Aνατομικές ξύλινες σφήνες εμφράξεων, σε διάφορα μεγέθη σε κουτί. 
για 7.500 

παρεμβάσεις 
ΣΕΤ ΝΑΙ 

 

30 Προκαμπυλωμένα 
τεχνικά τοιχώματα 

Mεταλλικά προδιαμορφωμένα τεχνητά τοιχώματα. 10 ΣΕΤ ΝΑΙ 
 

31 
Συγκρατητήρες 

τεχνητών τοιχωμάτων 
Συγκρατητήρες τεχνητών τοιχωμάτων. 10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 

 

32 Καρφίδες Καρφίδες ανασύστασης αυτοκοβόμενες. 20 ΣΕΤ ΝΑΙ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

33 Ρύγχη για ρητίνες 

Ανταλλακτικά ρύγχη για λεπτόρευστη ρητίνη, εύκαμπτα, να διαμορφωθούν πριν τη εφαρμογή 
ανάλογα με τις απαιτήσεις.. Να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of 

Conformity) και να εναρμονίζονται με το Ευρωπαϊκό Στάνταρντ ΕΝ ΙSΟ 13485:2003 / AC:2009 
Medical Devices – Quality Management Systems – Requirements for Regulatory Purposes. Να 

φέρουν σήμανση CE βάσει της εναρμονισμένης Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 
93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ε.Ε. που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

1.000 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

34 Γύψος (MICROSTONE) Σκληρή γύψος μολντάνο. 500 ΣΕΤ ΝΑΙ 
 

35 Αιμοστατικοί σπόγγοι 

Οδοντικός Αιμοστατικός Απορροφήσιμος Σπόγγος Ζελατίνης, να ενδείκνυται για την τoπική 
αιμόσταση μικρώv αγγείωv  Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνός ή εμποτισμένος σε 

αποστειρωμένο διάλυμα φυσιολογικού ορού χωρίς να διαλύεται αν χρειαστεί να αφαιρεθεί, 
να μην κολλάει στα γάντια και τα εργαλεία όταν βραχεί, να ελέγχει άμεσα τηv αιμoρραγία. Να 

απoρρoφάται σε 3-5 εβδoμάδες, να έχει ουδέτερο pH και να μην προξενεί αλλεργικές 
αντιδράσεις.  Διάσταση: 10x10x10 χιλ. 

20 ΣΕΤ ΝΑΙ 
 

36 
Απορροφώμενα 

ράμματα 

Απορροφώμενα ράμματα πολύκλωνα,  πολυγλακτίνης επικαλυμμένα από το ίδιο υλικό με 
διάμετρο 5/0, 4/0, 3/0, βελόνα 16mm κόπτουσα 3/8 κύκλου και μήκος ράμματος 75cm. 

Ράμματα από μετάξι επικαλυμμένα με κερί με διάμετρο 5/0, 4/0, 3/0, 2/0 με βελόνα 16mm, 
κόπτουσα 3/8 κύκλου και μήκος ράμματος 75cm, 20 σετ vicryl, 5/5/10, και 20 σετ silk, 5/5/10 

40 ΣΕΤ ΝΑΙ 
 

37 Μεσοδόντιο νήμα Μεσοδόντιο νήμα. 100 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

38 Μεσοδόντια 
βουρτσάκια 

Μεσοδόντια βουρτσάκια. 500 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

39 
Φθοριούχος πάστα 

στίλβωσης 
Φθοριούχος πάστα στίλβωσης δοντιών σε 4 αδρότητες χρωματικά κωδικοποιημένες. 

Σωληνάριο 60ml. 
20 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

40 Ελαστικά πάστας 
στίλβωσης 

Κυπελλοειδή λευκά λάστιχα πάστας στίλβωσης. 20 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

41 
Κώνοι γουαταπέρκης 

διαβαθμισμένοι 

Κώνοι γουαταπέρκης διαβαθμισμένοι, με εξαιρετική αντοχή, σήμανση μήκους και χρωματικά 
κωδικοποιημένη κεφαλή. Κατάλληλη για πλάγια και κάθετη συμπύκνωση, ευδιάκριτη στην 

ακτινογραφία. Συσκευασία 120 τμχ. 
10 ΣΕΤ ΝΑΙ 

 

42 Πλαστικά ποτηράκια 
Πλαστικά ποτηράκια ενισχυμένα, ανατομικά σχεδιασμένα με ατρυματικό γυριστό χείλος σε 

διάφορα χρώματα. 
10.000 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 

 

43 
Αμπούλες 

αμαλγάματος 
Αμπούλες αμαλγάματος υψηλής περιεκτικότητας σε άργυρο, σε μονές και διπλές δόσεις, 

2000 μονά 2000 διπλά. 
4.000 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 

 

44 
Προκαμπυλωμένα 

τεχνητά τοιχώματα για 
ρητίνη 

Διαφανείς ταινίες οπισθίων. 10 ΣΕΤ ΝΑΙ 
 

45 
Ορθοδοντικά Υλικά για 

τοποθέτηση Hawley 
και γλωσσικών τόξων 

Συγκολλητική ουσία για την μόνιμη τοποθέτηση ορθοδοντικών δακτυλίων (σε σωληνάριο).  20 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ  
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Παραδοτέο 3.2: Σετ Εργαλείων Οδοντιατρικής Εξέτασης Πολλαπλής Χρήσης 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Φακοί Φακός μικρού μεγέθους με τουλάχιστον 3 led και κεφαλοταινία 20 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

2 Aποστειρώσιμα ρύγχη Aποστειρώσιμα ρύγχη χειρουργικής σιελαντλίας σε διάμετρο 11 ή 16. 6 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

3 

Αρπάγες γομφίων, 
προγομφίων, 

κυνόδοντων και 
τομέων 

Αρπάγες γομφίων, προγομφίων, κυνόδοντων και τομέων. 50 γομφίων, 30 προγομφίων, 10 
κυνοδόντων και 10 τομέων 

4 ΣΕΤ ΝΑΙ 
 

4 Ενδοδοντικά 
μικροεργαλεία χειρός 

Ρίνες ή  διευρυντήρες  χειρός, διαφόρων μεγεθών, για την διεύρυνση των ριζικών σωλήνων, 
από ανοξείδωτο εύκαμπτο ατσάλι. 

10 ΣΕΤ ΝΑΙ 
 

5 Λάστιχα λείανσης και 
στίλβωσης ρητίνων 

Λάστιχα για προλείανση και λείανση των ρητινών σε διάφορα σχήματα. 10 ΣΕΤ ΝΑΙ 
 

6 Φρέζες ARKANSAS 
λείανσης ρητίνων 

Φρέζες /τροχόλιθοι, aerator, micromotor, για την λείανση των ρητινών 
για 7500 

παρεμβάσεις 
ΣΕΤ ΝΑΙ 

 

7 Λάστιχα αμαλγάματος Λάστιχα micromotor για λείανση αμαλγάματος χωρίς να φθείρουν την αδαμαντίνη 
για 7500 

παρεμβάσεις 
ΣΕΤ ΝΑΙ 

 

8 Σύριγγες αναισθησίας 

Σύριγγα έγχυσης αναισθητικών, κατάλληλη για κυλινδρικές γυάλινες αμπούλες των 1,8 ml με 
διάτρητα στόπερς για χρήση με βελόνες για οδοντιατρικές ενέσεις με σπείρωμα Μ6 x 0,75. 

Να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity), να εναρμονίζεται με 
το Ευρωπαϊκό Στάνταρντ ΕΝ ΙSΟ 13485:2003 / AC:2009 Medical Devices – Quality 

Management Systems – Requirements for Regulatory Purposes. Tο προϊόν να φέρει σήμανση 
CE βάσει της εναρμονισμένης Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του 

Συμβουλίου της Ε.Ε. που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

9 Mεταλικά ρύγχη Mεταλικά ρύγχη από ανοξειδωτο ατσάλι, αποστειρώσιμα. 10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

10 
Σπρέι ζωτικότητας 

πολφού Σπρέι ζωτικότητας πολφού. 4 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

11 Προστατευτικά γυαλιά Προστατευτικά γυαλιά για φωτοπολυμερισμό. 10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

12 
Μάσκες προστασίας 

οδοντιάτρων 

Επίπεδη μάσκα με πιέτες 4 στρωμάτων από πολυπροπυλένιο, με διάφανο μή αντανακλαστικό 
και αντιθαμβωτικό προστατευτικό προσώπου και κατακόρυφα δεσίματα. Υψηλής 

ανθεκτικότητας στα υγρά και στα πιτσιλίσματα. Να αναγράφεται στη συσκευασία ότι είναι 
ανθεκτική στα πιτσιλίσματα, όπως ορίζει το Πρότυπο. Να ταξινομείται στην κατηγορία ΙΙR & 

να εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN14683 

4 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

13 
Πλαστικά αποτυπωτικά 

δισκάρια 
Πλαστικά αποτυπωτικά δισκάρια σε διάφορα μεγέθη για άνω και κάτω γνάθο100med, 100lrg, 

100sml 
300 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 

 

14 
Μεταλλικά  

αποτυπωτικά δισκάρια 
Ανοξείδωτα μεταλλικά  αποτυπωτικά δισκάρια σε διάφορα μεγέθη για άνω και κάτω γνάθο, 

100med, 100lrg, 100sml 
300 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 

 

15 
Παράγοντες 

συγκόλλησης Παράγοντες συγκόλλησης αλγινικού στο δισκάριο. 10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

16 Κοχλιάρια οδοντίνης Mεταλικά εργαλεία/ κοχλιάρια οδοντίνης σε διάφορα μεγέθη. 50 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

17 Διαμαντάκια όλων των 
σχημάτων 

“Χρυσά “ διαμαντάκια τριπλής επίστρωσης όλων των σχημάτων (chamfer κλπ.) 100 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

18 CARBIDES όλων των 
σχημάτων 

Φρέζες ενισχυμένου carbide σε διάφορους τύπους και διαμέτρους (για εμφράξεις, για 
διάνυξη κοιλοτήτων 550) 

200 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

19 Ορθοδοντικό Εργαλείο  
Τανάλια 

Τανάλια για Hawley  10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ  

20 
Ορθοδοντικό Εργαλείο 

τοποθέτησης 
διαχωριστικών  

Εργαλείο τοποθέτησης διαχωριστικών 10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ  

21 
Ορθοδοντικό Εργαλείο 

απομάκρυνσης 
δακτυλίων 

Εργαλείο απομάκρυνσης δακτυλίων 10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ  

22 
Ορθοδοντικό Εργαλείο 

τοποθέτησης 
δακτυλίων 

Εργαλείο για την τοποθέτησης δακτυλίων με το γλωσσικό τόξο (Bite stick) 10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ  
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Παραδοτέο 3.3: Φορητός Εξοπλισμός Αποστείρωσης 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Σακουλάκια εργαλείων 
για αυτόκαυστο 

Αυτοκόλλητοι φάκελλοι εργαλείων για αποστείρωση σε αυτόκαυστο κλίβανο, με διπλό δείκτη 
αποστείρωσης εσωτερικά και εξωτερικά του φακέλου. Με ισχυρή, ασφαλή συγκόλληση, σε 

διάφορες διαστάσεις. 

10.000 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

2 Φίλμ προστασίας 
επιφανειών 

Αυτοκόλλητη μεμβράνη προστασίας επιφανειών, αυτοκοπτόμενη σε ρολλό. 20 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

3 Απολυμαντικό 
επιφανειών 

Απολυμαντικό επιφανειών χωρίς αλδεϋδες, για  γρήγορη απολύμανση επιφανειών, 
βακτηριοκτόνο, φυματιοκτόνο και μηκητιοκτόνο. Έτοιμο προς χρήση, σε μορφή spray. HBV - 

HIV δράση σε 20 δευτερόλεπτα. 

100 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

4 
Απολυμαντικό 

εργαλείων 
Συμπυκνωμένο απολυμαντικό χωρίς αλδεϋδες για την απολύμανση των εργαλείων. HBV - HIV 

δράση σε 15min. (2%). Μυκητοκτόνος, βακτηριοκτόνος δράση. Βιοδιασπώμενο. 
10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 

 

5 
Αποστηρωτήρας 

άλατος 
Αποστηρωτήρας άλατος για ρίνες και διευρυντήρες 2 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
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Παραδοτέο 3.4: Εξοπλισμός Οδοντιατρείου (πλήρες σετ)  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 
Μπολ αλγινικού 

πλαστικό. Μπολ αλγινικού πλαστικό. 10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

2 
Πλαστικές σπάθες 

ανάμειξης αλγινικού. Πλαστικές σπάθες ανάμειξης αλγινικού. 10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

3 Εργαλεία απώθησης 
παρείας 

Παρειοκάτοχο Μinessota από ανοξείδωτο ατσάλι. 4 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

4 Λυχνία πολυμερισμού 

Συσκευή φωτοπολυμερισμού για συγκόλληση. Ασύρματη,  πρακτική, ελαφριά, να μειώνει το 
χρόνο εργασίας. Το υλικό να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of 

Conformity) και να εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό Στάνταρντ ΕΝ ΙSΟ 13485:2003 / AC:2009 
Medical Devices – Quality Management Systems – Requirements for Regulatory Purposes. Να 

φέρει σήμανση CE βάσει της εναρμονισμένης Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 
93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ε.Ε. που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

2 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

5 Οδοντάγρες Οδοντάγρες από ανοξείδωτο ατσάλι, αντιολισθητικά άκρα σε διάφορους τύπους. 4 ΣΕΤ ΝΑΙ 
 

6 Moχλοί ευθείς Moχλοί από ανοξείδωτο ατσάλι ευθείς. 4 ΣΕΤ ΝΑΙ 
 

7 
Moχλοί ταυ, 
κεκαμμένοι Moχλοί από ανοξείδωτο ατσάλι ταυ, κεκαμμένοι. 4 ΣΕΤ ΝΑΙ 

 

8 Ριζάγρες Ριζάγρες άνω ή κάτω γνάθου. 4 ΣΕΤ ΝΑΙ 
 



 
 

33 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

9 Κοχλιάρια φατνίου Κοχλιάρια εξακτικής φατνίου, διπλού άκρου με διαφορετικής διαμέτρου «κουτάλι». 10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

10 Περιοτόμοι Περιοτόμοι. 10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

11 Βελονοκάτοχα Βελονοκάτοχα Castroviejo. 4 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

12 
Χρυσά εργαλεία για 

ρητίνες Χρυσά εργαλεία διπλού άκρου, αντικολλητικά, ιδανικά για ρητίνες. 10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

13 Ιγδία Γυάλινα ιγδία δυο κοιλοτήτων σε διάφορα χρώματα. 10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

14 
Κουτί απολύμανσης 

μικροεργαλείων Κουτί από ανθεκτικό πλαστικό, με καλαθάκι, για την απολύμανση των κοπτικών, ρινών. 4 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

15 Δονητής αμαλγάματος Δονητής αμαλγάματος. 2 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

16 Δονητής γύψου Δονητής γύψου. 2 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

17 
Πoδιά 

ακτινοπροστασίας Πoδιά ακτινοπροστασίας με κολάρο. Ισοδύναμο μολύβδου 3 εκ. 2 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

18 Σπάτουλα γύψου Σπάθη μεταλική με λαβή ξύλινη για ανάμειξη γύψου. 10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

19 Αιμοστατικές λαβίδες Αιμοστατικές λαβίδες. 20 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

20 Λιπαντικό σπρέι Λιπαντικό σπρέι χειρολαβών σε φιάλη. 40 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

21 Αρπαγοφόρος Αρπαγοφόρος. 4 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

22 Ελαστικό για αρπάγες Ελαστικό για αρπάγες διαστ. 5x5. 10 ΣΕΤ ΝΑΙ 
 

23 
Οδοντιατρική έδρα με 

κομπρεσέρ 

Οδοντιατρική έδρα με αεροσυμπιεστή, υποδοχές για 2 Airotor εκ των οποίων το ένα με φως, 
Micromotor, υπέρηχο, χειρουργική ευθεία χειρολαβή, κανονική και χειρουργική 

αναρρόφηση. Με τις αντίστοιχες χειρολαβές. 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

24 
Ακτινογραφικό 

μηχάνημα Ακτινογραφικό μηχάνημα υψηλής συχνότητας με οθόνη προσαρμοσμένη στην έδρα. 2 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

25 
Μεταλλική 

οδοντιατρική 
εργαλειοθήκη 

Μεταλλική οδοντιατρική εργαλειοθήκη τουλάχιστον 5 ερμαρίων, 2,5 μέτρων μήκους με 
ξύλινο πάγκο κουζίνας, ηλεκτροβαλβίδες, καλάθι απορριμάτων με μηχανισμό ανοίγματος. 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

26 
Κλίβανος 

αποστείρωσης 

Κλίβανος αποστείρωσης ατμού κλάσης Β. Με ψηφιακή οθόνη να  ενημερώνει για τα στάδια 
λειτουργίας και τυχόν σφάλματα. Με 11 προγράμματα αποστείρωσης σε διαφορετικές 

συνθήκες, για διαφορετικά φορτία και για μέγιστη προστασία και μακροζωϊα εργαλείων. Να 
περιλαμβάνει δίσκους οργάνων από ανοξείδωτο ατσάλι και βάση, εργαλείο εξαγωγής δίσκων 

και δοχείο με ταχυσύνδεσμο για προσθήκη απιονισμένου νερού, πρόσθετο βακτηριοκτόνο 
φίλτρο και σωλήνα σιλικόνης με ταχυσύνδεσμο για αποστράγγιση νερού. Να φέρει σήμανση 
CE βάσει της εναρμονισμένης Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του 

Συμβουλίου της Ε.Ε. που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

2 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

27 Ξέστρα υπερήχων Πιεζοηλεκτρική συσκευή υπερήχων με 9 ξέστρα, χειρολαβή συμβατή με όλους τους τύπους 
ξέστρων, μετασχηματιστή και ποδοδιακόπτη. 

2 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

28 Εμφανιστικός θάλαμος 
Εμφανιστήριο ακτινογραφιών χωρίς λάμπα, με ειδικό πορτοκαλί προστατευτικό τζάμι και 4 

ποτηράκια τοποθέτησης υγρών. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό για την αποφυγή 
οξειδώσεων και κηλίδων από τα εμφανίστηκα υγρά. Διαστάσεις: 320x440x290mm. 

2 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
 

29 Λουτρό υπερήχων 

Θερμαινόμενο λουτρό υπερήχων για καθαρισμό εργαλείων & μικροεργαλείων πριν την 
αποστείρωση. Χωρητικότητα κάδου 4,8 λιτ. με ωφέλιμο φορτίο 3,8 λιτ. και διαστάσεις κάδου 

28.6 × 14.3 × 12.7 εκ. και ισχύ 100W. Δυνατότητα επιλογής γλώσσας, δυνατότητα 
προθέρμανσης, επιλογής ισχύος ανεξάρτητα από το φορτίο του κάδου για να κάνει 
αποτελεσματικό τον καθαρισμό στον χρόνο που έχει προκαθοριστεί. Με μετρητή 

αντίστροφης μέτρησης για τον χρόνο που απομένει στον κύκλο καθαρισμού. 

2 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 
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Το έργο διακρίνεται από δύο φάσεις: 

 Φάση Α: Παράδοση αναλωσίμων και εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις (έδρα) της 

Αναθέτουσας Αρχής.   

 Φάση Β:  Έλεγχος και λειτουργία του οδοντιατρικού εξοπλισμού.  

 

 

1.3 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο 

των απαιτούμενων στο πλαίσιο του Έργου, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης, ο 

Ανάδοχος στο σημείο εγκατάστασης υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία 

απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία του εξοπλισμού.  

   

 

1.4 Περίοδος Συντήρησης (ΠΣ) 

Η ελάχιστη εγγύηση για τον εξοπλισμό που θα παραδοθεί θα είναι τρία (3) έτη. 

 

1.5 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Παραδοτέο M1 M2 M3 M4 

Π.3.1: Αναλώσιμα Παρεμβάσεων Φθορίωσης (10.000), 
σφραγισμάτων (7.500), ορθοδοντικής (1.500) 

        

Π.3.2: Σετ Εργαλείων Οδοντιατρικής Εξέτασης 
Πολλαπλής Χρήσης (300 σετ) 

        

Π.3.3: Φορητός Εξοπλισμός Αποστείρωσης         

Π.3.4: Εξοπλισμός και Εγκατάσταση Οδοντιατρείου 
(πλήρες σετ) 
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ΜΕΡΟΣ Γ- ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όλοι οι όροι και οι απαιτήσεις της προκήρυξης είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η 

μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη μια προσφορά και την αποκλείει από περαιτέρω 

αξιολόγηση. 

 

1.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

1.1.1 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου, Ενώσεις ή Κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, που 

έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία  Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. κι   έχουν 

την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή  την κύρια εγκατάστασή τους 

στο εσωτερικό της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των χωρών που είναι 

συμβαλλόμενα  μέρη στη  Συμφωνία  Δημοσίων  Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία 

συνήφθει  στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT) ή 

σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. 

1.1.2 Η διακήρυξη απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν 

αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και 

τεκμηριωμένη εμπειρία σε τομείς: διαφήμισης, προβολής, πληροφόρησης, 

επικοινωνίας και δημοσιότητας ή άλλες συναφείς δραστηριότητες με το αντικείμενο 

του παρόντος έργου και να πληρούν τους όρους και τις ελάχιστες προϋποθέσεις της, 

όπως αναλύονται στις επόμενες παραγράφους της παρούσας. Σε περίπτωση ένωσης ή 

κοινοπραξίας, η ανωτέρω απαίτηση μπορεί να καλύπτεται σωρευτικά από μέρος ή το 

σύνολο των συμμετεχόντων στην ένωση ή κοινοπραξία.   

1.1.3 Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται οι προσφέροντες να έχουν λάβει 

συγκεκριμένη νομική μορφή κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης, ωστόσο σε 
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περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση 

φυσικών ή νομικών προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται,  για  την  

ικανοποιητική  εκτέλεση  της  σύμβασης,  να  ζητήσει  από  την  ένωση  να 

περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται 

να συστήσει κοινοπραξία δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα περί κοινοπραξίας επιτηδευματιών (άρθρο 2 παρ.2 Κ.Β.Σ). Σε κάθε 

περίπτωση τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του 

Έργου. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν 

μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας προσφοράς.  

1.1.4 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν σχετικά δικαιολογητικά 

προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που 

προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και σύμφωνα με τις 

σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων 

συμβάσεων υπηρεσιών.    Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, 

υποβάλουν μαζί με την προσφορά και νόμιμη ειδική εξουσιοδότηση. Οι προσφορές 

πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν το σύνολο του Έργου, επομένως θα 

αποκλείεται κάθε προσφορά που θα αναφέρεται μόνο σε τμήμα του.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

2.1 Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα 

κριτήρια του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 και συγκεκριμένα εάν: 

2.1.1 Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1). 

2.1.2 Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το 
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άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2). 

2.1.3 Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την 

έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48). 

2.1.4 Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK 

του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 

παρ.1δ του Π.Δ. 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α). 

2.1.5 Έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που αποδεικνύεται με βεβαίωση 

του αντίστοιχου επαγγελματικού φορέα ή μπορεί να διαπιστωθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

2.1.6 Εμπίπτουν στις ασυμβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις των άρθρων 3 και 4 του 

Ν.3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν.3414/205, σύμφωνα με 

τη σχετική κατ’ άρθρο 6 παρ. 2 του ιδίου νόμου απόφαση του Ε.Σ.Ρ. 

2.1.7 Όσες Ανώνυμες Εταιρείες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 3 

και 9 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον 

Ν.3414/2005. 

2.1.8 Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση που προκύπτει  από  παρόμοια  διαδικασία  προβλεπόμενη  από  τις  κατά  

περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

2.1.9 Κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε 

άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

2.1.10 Καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που 
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αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους. 

2.1.11 Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

Διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που έχει διαπιστωθεί 

αποδεδειγμένα με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές. 

2.1.12 Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία. 

2.1.13 Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων 

και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή 

σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία. 

2.1.14 Είναι ένοχοι υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 60/2007 ή παραλείψεως 

υποβολής των πληροφοριών αυτών. 

2.1.15 Έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 

δόλιας χρεοκοπίας. 

2.1.16 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες 

πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν 

υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 

εφαρμοζόμενες γι’ αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

2.1.17 Είναι εξωχώριες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του Ν. 

3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3414/2005. 

2.1.18 Δεν θα υποβάλλουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους όλα τα ζητούμενα με την 

παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά και έγγραφα  σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα 

αντίγραφα και όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην 

Ελληνική γλώσσα. 

2.1.19 Απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση 

άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, γιατί 

δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
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2.2  Αποκλείονται επίσης από τη διαδικασία του Διαγωνισμού, όσοι δεν ικανοποιούν τις 

ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και ειδικότερα: 

2.2.1 Όσοι δεν υποβάλλουν την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και την  προσφορά τους 

κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα. 

2.2.2 Όσοι υποβάλλουν ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 4, παράγραφος 4.4.3 της παρούσης. 

2.2.3 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι 

αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. 

Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή 

προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1.1 Δικαίωμα Συμμετοχής  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:  

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  

β) Συνεταιρισμοί, 

γ) Κοινοπραξίες ή συμπράξεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  και ασκούν δραστηριότητες 

κατά την έννοια της παραγράφου 2 του Π.Δ. 261/97, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή τα κράτη-μέλη της συμφωνίας για τον ΕΟΧ ή τα 

κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων του παγκόσμιου 

οργανισμού εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.2513/1997 υπό τον όρο 

ότι η σύμβαση καλύπτεται από την συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων ή σε Τρίτες χώρες που 

έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ε.Ε.  

 

Οι εν λόγω κοινοπραξίες ή συμπράξεις προμηθευτών, έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων: 4 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 38 του Π.Δ. 
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60/2007, 7 του ΠΔ 118/07, του ΠΔ 186/1992 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 134/1996, των 

άρθρων 1 και 2 του ΠΔ 134/96, όπως ισχύει καθώς και του Π.Δ. 261/97όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με το Ν. 3688/08 . 

Τα νομικά πρόσωπα αναφέρουν στην προσφορά και τα επαγγελματικά προσόντα των 

προσώπων που θα έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης του παρόντος έργου. 

 

3.1.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 

 Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007,ήτοι: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από 

παράνομες δραστηριότητες. 

 Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. ή 

Α.Ε. του Δημόσιου Τομέα γιατί δεν εκπληρώνουν όρους του κοινοτικού δικαίου, και 

συγκεκριμένα, όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

 Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει 

απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 

 Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή. 
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 Όσοι αποκλείσθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.). 

 Όσοι διατηρούν με την Αναθέτουσα Αρχή σχέση εργοδότη / υπαλλήλου ή σχέση μητρικής / 

θυγατρικής εταιρείας ή σχέση εταιρείας / αντιπροσώπου. 

 Όσα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις. 

 

3.1.3 Αποκλείονται, επίσης: 

α) οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα της παρούσας διακήρυξης, 

β) Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα υποβάλλουν εντός του φακέλου της προσφοράς 

τους όλα τα ζητούμενα με την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά και έγγραφα σε 

πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα και όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως 

μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα, 

γ) οι υποψήφιοι, οι οποίοι απώλεσαν το δικαίωμα προσωρινώς ή οριστικώς για να 

συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του Ν. 2286/1995 με απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας η ΝΠΔΔ ή 

φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους 

υποχρεώσεις. 

3.1.4 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι 

αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά, 

τηρουμένων των αναφερομένων περί ενώσεων ή κοινοπραξιών. Εάν συντρέχει λόγος 

αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα 

κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

3.1.5 Επισημαίνεται ότι κάθε προσφέρων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει 

σε περισσότερες της μίας προσφορές, στον παρόντα διαγωνισμό. Όλες οι προσφορές 

στις οποίες συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος μιας υποψήφιας ένωσης 

προσώπων, ο ίδιος συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή μία 

Κοινοπραξία ή ένωση προσώπων), αποκλείονται από το διαγωνισμό ως απαράδεκτες. 

3.1.6 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή 
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προσφορά, πρέπει να ασκούν δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο της 

διακήρυξης. 

3.1.7 Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί και ένα μέλος αυτών να ασκεί 

δραστηριότητες απολύτως συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος έργου.  

3.1.8 Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη 

νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 

το δικαίωμα να ζητήσει από την υποψήφια ένωση, στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί 

ως Ανάδοχος του έργου, να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, κοινοπραξία 

με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της συμβάσεως διαμορφουμένου 

αναλόγως. Τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. 

3.1.9 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 

υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε σχετικό ή αντίστοιχο 

με το αντικείμενο του έργου επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν 

σχετική ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό που να τους νομιμοποιεί για την παροχή 

των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της 

χώρας εγκατάστασής τους. Επίσης θα πρέπει να ορίσουν αντίκλητο που θα έχει την 

έδρα του στην Αθήνα και προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις 

εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο στο πλαίσιο της παρούσας 

διακήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της 

εκπροσώπησής και δήλωση του υποψηφίου ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για 

την εν λόγω διαδικασία. 

 

3.2 Εγγύηση Συμμετοχής 

3.2.1 Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να 

καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει 

να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου για το 

οποίο γίνεται η προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα το ύψος 

της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες οκτακόσια τρία 
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ευρώ και δέκα λεπτά (9.803,10 €). 

3.2.2 Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της Προσφοράς. 

3.2.3 Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την κατάθεση της Εγγύησης 

Καλής Εκτέλεσης όπως προβλέπεται στην παρούσα, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες 

μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

Κατακύρωσης. 

3.2.4 Η Εγγύηση Συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 

που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή νομικά πρόσωπα ή 

συμπράξεις που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ ή σε τρίτες χώρες 

που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα 

με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. 

3.2.5 Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

3.2.6 Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Ι. 

 

3.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» υποχρεωτικά περιλαμβάνει: 

 

Α. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του Π.Δ 118/2007 και σύμφωνα με 

το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. 

2. 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. 
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 Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: Δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: 

Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

Ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 

δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και για τα αλλοδαπά πρόσωπα 

ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού 

 Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, 

ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 



 
 

47 

 

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). 

 Δεν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των 

πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος. 

 Δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί 

με οποιοδήποτε μέσο από την αναθέτουσα αρχή. 

 Δεν διατηρούν με την Αναθέτουσα Αρχή σχέση εργοδότη / υπαλλήλου ή 

σχέση μητρικής / θυγατρικής εταιρείας ή σχέση εταιρείας / αντιπροσώπου. 

 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και 

προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του 

Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

20 του π.δ/τος 118/2007 όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 6 της 

παρούσης. 

3. Εφόσον οι Προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

4.  Α) Επιπρόσθετα τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά 

σύστασής τους, και συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του, 

3. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες 

οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

4. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

5. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
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Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει: 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού 

3. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του. 

 

Β) Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 

3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

Β. Συνεταιρισμοί 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην 

παρούσα.  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

2. α) η Υπεύθυνη Δήλωση ανωτέρω περίπτωσης Α, σημείο 2, παράγραφοι 2 και 3 και 

β) τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α, σημείο 4, παράγραφοι 2 και 3 

(δικαιολογητικά σύστασής τους) 

3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

 

Γ. Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες Προμηθευτών 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην 

παρούσα.  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

2. Για κάθε Μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν: 
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α) η Υπεύθυνη Δήλωση ανωτέρω περίπτωσης Α, σημείο 2, παράγραφοι 2 και 3 και 

β) τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α, σημείο 4, παράγραφοι 2 και 3 

(δικαιολογητικά σύστασής τους) 

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία 

 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την 

εκπλήρωση του έργου 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που 

αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της 

Προσφοράς, 

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων 

των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 

 να ορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την 

εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο 

να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: 

 στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 

 στο Διαγωνισμό. 

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. 

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. 
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Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω 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 αρμόδιου για τη 

διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο 

υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι 

νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι: 

 Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλει την προσφορά, είτε 

απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 

 Α.Ε.: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή απλή 

εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο 

εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε. : Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης. 

 Ενώσεις προσώπων : Τα οριζόμενα στην παρ. A.2.3 περίπτωση Γ της Προκήρυξης. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν από 

ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζομένου, ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 

προέλευσης. 

Επιπλέον των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών συμμετοχής, όλοι οι υποψήφιοι θα 

πρέπει να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών», τα 
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παρακάτω: 

•   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι: 

1. δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δεν έχει 

αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ του Δημοσίου 

τομέα επειδή δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, 

2. δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την 

παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με 

την ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του, 

3. η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου, 

4. συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

5. έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποιοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου 

του έργου, 

6. θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του 

διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που 

τυχόν θα τεθούν υπόψη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη και 

αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό 

απόρρητο, 

7. διαθέτει στην Ελλάδα ή θα εγκαταστήσει στην περίπτωση ανάδειξής του ως 

Αναδόχου ή θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπό του που θα διαθέτει γραφείο κατάλληλα στελεχωμένο και 

εξοπλισμένο για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών. 

 

3.4 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή 

αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό: 
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1 

Παρουσίαση προφίλ υποψηφίου αναδόχου στο οποίο θα περιλαμβάνονται γενικές πληροφορίες 

για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό 

κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου Έργου καθώς και περιγραφή των 

μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών (π.χ. επιχειρησιακή δομή, 

τομείς δραστηριότητας, παρεχόμενες υπηρεσίες, Πιστοποιητικά Ποιότητας κλπ). 

2 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 

υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον 

παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο 

υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 

Υπεργολάβο 

Επωνυμία 

Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 

Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   
 

3 

Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην 

προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία παρόμοιου εξοπλισμού. Ο υποψήφιος Ανάδοχος 

οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την 

προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης (πχ 

πρωτόκολλα παραλαβής, τιμολόγια ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο). 

4 

Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών στις τρείς (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις μεγαλύτερο 

από το 200% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο  υποψήφιος 

Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών 

χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 200% του προϋπολογισμού του 

Έργου. 

5 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων 

(2010,2011,2012), ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, σε 

περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Υπεύθυνη Δήλωση του συνολικού 

ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση 

Ισολογισμών. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2012 δεν έχει δημοσιευθεί, οι προσφέροντες 

υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την Εφορία ισοζυγίου του Μηνός 

Δεκεμβρίου 2012. Το ισοζύγιο πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται 



 
 

53 

 

ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών για τη χρήση 2012 και από ποιους λογαριασμούς του ισοζυγίου 

αποτελείται αυτός. 

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση ή 

κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου 

αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος. 

Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών 

είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής του 

κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου. 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

3.5  Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής 

3.5.1 Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις 

επί του συνόλου των στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής. Η 

Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των 

υποψηφίων αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται 

στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του. 

3.5.2 Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή 

τους στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από τυχόν τεχνικά φυλλάδια. 

3.5.3 Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις 

συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης των προσφορών, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου 

εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 

 

3.6 Ελλείψεις Δικαιολογητικών 

3.6.1 Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά της παρούσας 

διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν είναι δυνατή η εκ των 

υστέρων συμπλήρωσή τους. 
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3.6.2 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός 

εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

3.6.3 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους 

προσφέροντες επί των υποβληθέντων στοιχείων, εγγράφων, δικαιολογητικών και 

πιστοποιητικών της προσφοράς τους, οι οποίοι οφείλουν ν' απαντήσουν εντός πέντε 

(5) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, πλην των 

αναγκαίων στοιχείων της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, καθώς και να αποκλείσει 

τους υποψηφίους που δεν θα παράσχουν τις αιτούμενες διευκρινίσεις εντός της ως 

άνω ταχθείσας προθεσμίας. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις αφορούν αποκλειστικά 

σε ήδη υποβληθέντα έγγραφα και όχι στην αντικατάσταση υποβληθέντων ή 

προσκόμιση παραληφθέντων δικαιολογητικών ή/και εγγράφων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

4.1 Προθεσμία υποβολής 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 09/12/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00μμ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Αναθέτουσας Αρχής, 7ος όροφος, οδός Σαπφούς 

12, 105 53  Αθήνα την 10/12/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. 

4.1.1 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός 

εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαγωνισμού. 

4.1.2 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

4.1.3 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν 

υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

4.1.4 Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στην έδρα 
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της Αναθέτουσας Αρχής, Σαπφούς 12, 105 53  Αθήνα. 

4.1.5  Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα 

υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού. 

4.1.6 Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

4.1.7 Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά (συστημένη). Ισχύει όμως μόνο 

στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 

 

4.2  Σύνταξη Προσφορών 

4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 

Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 

Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα 

πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα 

επί ποινή αποκλεισμού. 

4.2.2 Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες, αριθμημένες ανά σελίδα και δεν φέρουν 

παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν 

διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής 

μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει της 

διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση 

της προσφοράς. 

4.2.3 Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο. 

 

4.3 Ισχύς Προσφορών 

4.3.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για έξι (6) 

μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
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Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι μηνών απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

4.3.2 Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 

πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες. 

4.3.3 Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 

προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε 

περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά 

επιλογής. 

 

4.4 Προϋπολογισμός του Έργου - Αμοιβή του Αναδόχου 

4.4.1 Η αμοιβή του Αναδόχου θα καθοριστεί με βάση την οικονομική προσφορά που 

υποβάλλει κάθε προσφέρων για την εκτέλεση του έργου. 

4.4.2 Οι προσφερόμενες τιμές αναφέρονται στη συνολική αμοιβή το έργο. Οι 

προσφερόμενες αμοιβές θα θεωρηθούν σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. 

4.4.3 Εάν, η προσφορά ορισμένου προσφέροντα κρίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαγωνισμού ασυνήθιστα χαμηλή, τότε η αναθέτουσα αρχή, πριν να 

απορρίψει την προσφορά αυτή, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της 

προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. Οι διευκρινίσεις αυτές δύνανται να 

αφορούν ιδίως τα αναφερόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007. 

4.4.4 Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανέρχεται 

στο ποσό των εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων και εξήντα δύο Ευρώ (196.062,00€). 

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ (23%), εκατόν πενήντα εννιά χιλιάδες και τετρακόσια Ευρώ 

(159.400,00€).  

 

4.5  Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

4.5.1 Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 



 
 

57 

 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού 

προσώπου. 

4.5.2 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την 

αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε 

αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο 

(courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Σαπφούς 12, 105 53,  Αθήνα. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με 

απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην έδρα της 

Αναθέτουσας Αρχής, μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

τους. 

4.5.3 Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην 

Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 

4.5.4 Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 

Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

 

4.6 Περιεχόμενο προσφορών 

4.6.1 Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι 

Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να 

περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

4.6.2 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να 

αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την 

προσφορά. 

4.6.3 Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, 

σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή : 
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Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα 

απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον 

Φάκελο, με τη σειρά που ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους. Επιπρόσθετα στην αρχή 

του φακέλου των δικαιολογητικών θα πρέπει να υπάρχει ευρετήριο στο οποίο θα 

αναγράφονται όλα τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον «Φάκελο Δικαιολογητικών» 

και θα επισημαίνεται ο αριθμός της σελίδας στον οποίο βρίσκονται αυτά. 

 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.  

 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 

Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα 

διακήρυξη. 

 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

 

Δικαιολογητικά: 

- ένα (1) πρωτότυπο 

- ένα (1) αντίγραφο 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά. 

 

Τεχνική Προσφορά: 

- ένα (1) πρωτότυπο 

- ένα (1) αντίγραφο 

- ένα (1) ηλεκτρονικό μέσο (cd) 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 
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Οικονομική Προσφορά: 

- ένα (1) πρωτότυπο 

- ένα (1) αντίγραφο 

- ένα (1) ηλεκτρονικό μέσο (cd)  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και 

τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

Προσφορά 

(....Στοιχεία Προσφέροντος, Επωνυμία, Διεύθυνση...) 

Διακήρυξη Νο 02/2013  

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών 

Παίδων Αθηνών» 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική 

Αντιπροσωπεία» 

Διεύθυνση: Σαπφούς 12, 105 53, Αθήνα 

 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: ΧΧ/ΧΧ/2013 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 

Γραμματεία» 
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4.6.4 Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό 

τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου 

Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

4.6.5 Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και 

διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

4.6.6 Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

4.6.7 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην 

Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι 

στην Αγγλική γλώσσα. 

4.6.8 Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 

αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και να μονογράφεται από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα 

αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

4.6.9 Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη 

και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. 

4.6.10 Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν 

επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής "ελήφθη υπόψη", συμφωνούμε και 

αποδεχόμεθα, κλπ. 

4.6.11 Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν 

ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά 

στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό 

φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε 

να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. 

4.6.12 Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται 

συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
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υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την 

επεξήγησή τους. 

4.6.13 Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

απολύτως ενήμερος και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 

φάκελο Διαγωνισμού. 

4.6.14 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

4.6.15 Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 

όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται 

από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 

στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 

υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

 

4.7 Περιεχόμενα Φακέλου "Τεχνική Προσφορά" 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 

Α) Πρόταση Μεθοδολογίας – Προσέγγισης του Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του Αναλυτική 

περιγραφή προτεινόμενης λύσης για κάθε φάση του έργου τα με βάση τις αναλυτικές 

προδιαγραφές που παρουσιάζονται στην αντίστοιχη ενότητα της παρούσας. 

 

Επίσης ο φάκελος ≪ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ≫ πρέπει να περιέχει: 

 οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του 

υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 

παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

 λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τη μορφή Gantt, με τις ημερομηνίες 

παράδοσης, εγκατάστασης και πλήρης λειτουργίας. Ειδικότερα, ο υποψήφιος 
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Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά το χρονοπρογραμματισμό και το 

περιεχόμενο των επιμέρους εργασιών. 

 

Επισημαίνεται ότι στο περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς και επί ποινή αποκλεισμού από 

τη συνέχεια της διαδικασίας, δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται οποιοδήποτε στοιχείο από το 

οποίο, άμεσα ή έμμεσα, μπορούν να συναχθούν στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς, ήδη 

κατά και από το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την παράδοση των ειδών και την παροχή των υπηρεσιών, 

που προβλέπονται στο αντικείμενο του έργου, στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός των προθεσμιών 

του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος, το οποίο θα εκπονηθεί από τον ίδιο, θα εγκριθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς μπορεί να περιλαμβάνει σε παράρτημα κάθε άλλη 

πληροφορία, την οποία οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θεωρούν χρήσιμη. 

 

4.8 Περιεχόμενα Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο φάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα πρέπει να περιλαμβάνει τη οικονομική προσφορά 

για την εκτέλεση του Έργου ,  η θα οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε 

ΕΥΡΩ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή 

των νομίμων εκπροσώπων των προσφερόντων. Ο πίνακας της οικονομικής προσφοράς θα 

πρέπει να συνταχθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

Ο συμπληρωμένος πίνακας της οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να δοθεί και σε 

ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο θα εμπεριέχεται στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής 

Προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής 

Προσφοράς ή των πινάκων της οικονομικής Προσφοράς που θα υποβληθούν σε ηλεκτρονικό 

μέσο με τα αντίτυπα της οικονομικής Προσφοράς, κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο 

που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ". 

Η συνολική τιμή της Προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει 

ασυμφωνία μεταξύ των τιμών που αναγράφονται αριθμητικά από αυτές που αναγράφονται 
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ολογράφως τότε θα υπερισχύουν οι τιμές που αναγράφονται ολογράφως. Αν υπάρχει 

ασυμφωνία μεταξύ αναλυτικών τιμών και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι συνολικές 

τιμές. 

Υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στους Πίνακες 

Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. Στην περίπτωση 

που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται 

ότι οι υπηρεσίες ή προϊόντα έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Οι τιμές θα δίνονται χωρίς ΦΠΑ, θα αναγράφεται δε το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις %, στο οποίο 

υπάγεται η υπό προμήθεια υπηρεσία/προϊόν. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος 

ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. 

Στην περίπτωση που οι τιμές ενός προσφέροντος είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της 

Αναθέτουσας Αρχής είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλέσει τον 

προσφέροντα να τις αιτιολογήσει και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση 

αποκλείεται από το διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

5.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή 

απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού όμως, έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από οποιονδήποτε 
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υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην 

περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν 

θεωρείται αντιπροσφορά. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία 

περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. 

Η διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού πραγματοποιείται σε τρία στάδια: 

 Α’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής: Αποσφράγιση και 

έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς – Αποσφράγιση και έλεγχος Φακέλου «Α’: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 Β’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων Τεχνικών Προσφορών – Αξιολόγηση Τεχνικών 

Προσφορών: Αποσφράγιση και έλεγχος Φακέλου «Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 

 Γ’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων Οικονομικών Προσφορών – Τελική βαθμολόγηση και 

επιλογή Αναδόχου: Αποσφράγιση και αξιολόγηση Φακέλου «Γ’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» – τελική βαθμολόγηση – επιλογή αναδόχου. 

 

Α’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», και μονογράφεται η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ κατά φύλλο. Στην 

αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπροσώπους 

τους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η 

Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή 

των προσφορών τους, προς τους όρους της Διακήρυξης. 

Η εξέταση των απαραίτητων και ελάχιστων προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο 

προσφέρων με βάση τα στοιχεία του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και η 
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αποδοχή του προσφέροντος στο διαγωνισμό, γίνεται στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις 

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία εξετάζει τα στοιχεία των παραπάνω 

Φακέλων προβαίνοντας καταρχήν σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή 

συντάσσει Πρακτικό με το οποίο εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή , η οποία και αποφασίζει , 

τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που έχουν 

υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους 

σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης. Η Επιτροπή μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου 

αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις/συμπληρώσεις από τους διαγωνιζομένους επί των 

υποβληθέντων στοιχείων. 

 

Η απόφαση κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους διαγωνιζομένους. Κατά του 

ανωτέρω πρακτικού χωρούν οι προβλεπόμενες από το νόμο ενστάσεις, οι οποίες εξετάζονται 

από την αναθέτουσα αρχή, μετά από εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού, και εκδίδεται 

τελικός πίνακας. 

 

Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές μετά την εξέταση του υποφακέλου 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» αποκλείονται από τον διαγωνισμό και η προσφορά 

επιστρέφεται πριν την αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 

 

Β’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων Τεχνικών Προσφορών – Αξιολόγηση Τεχνικών 

Προσφορών 

Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για όσους 

προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό βάσει του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Η αποσφράγιση γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς με σχετική ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής που θα τους αποσταλεί με fax, ή 

έγγραφο, τουλάχιστον πέντε ημερολογιακές ημέρες πριν την συνεδρίαση. Κατά την 

αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. 
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Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

μονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο. Η Επιτροπή προβαίνει αρχικά σε έλεγχο των 

περιεχομένων του Φακέλου. Η έλλειψη σημείων που αναφέρονται στις απαιτήσεις της 

τεχνικής προσφοράς επιφέρει τον αποκλεισμό του Υποψηφίου, χωρίς να αξιολογηθεί η 

τεχνική του προσφορά. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

υποψηφίων, που έχουν προσκομίσει προσηκόντως τα παραπάνω δικαιολογητικά, σύμφωνα 

με τα κριτήρια και τον τύπο αξιολόγησης που αναλύονται στην παρούσα Διακήρυξη. Κατά τη 

διάρκεια της αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, η Επιτροπή δύναται να καλέσει εγγράφως 

κάθε ένα από τους υποψηφίους, που συμμετέχει σε αυτό το στάδιο, να παρουσιάσει 

προφορικά την Τεχνική του Προσφορά και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της. 

Μετά τη μελέτη των τεχνικών προσφορών και την κατά τα ανωτέρω προφορική παρουσίαση, 

κάθε μέλος της Επιτροπής αξιολογεί, τεκμηριώνει και βαθμολογεί με βάση τα προβλεπόμενα. 

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους 

υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις, που δίδονται αυτοβούλως 

από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι 

δεν επιτρέπεται να μεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. 

Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην 

αποκάλυψη της «Οικονομικής Προσφοράς» σε οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» 

αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς στο σύνολό της. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών, θα συντάξει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνεται, όπως αναλυτικά ορίζεται 

παρακάτω, για κάθε προσφορά, που έχει αξιολογηθεί και για κάθε κριτήριο, ο βαθμός της 

Επιτροπής, ο συντελεστής βαρύτητας και ο βαθμός κάθε κριτηρίου, καθώς και το σύνολο της 

βαθμολογίας. Το πρακτικό θα υποβληθεί στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την 

έκδοση απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη των προσφορών και τη βαθμολόγησή τους. Η 

απόφαση κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους προσφέροντες. Κατά του 
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ανωτέρω πρακτικού χωρούν οι προβλεπόμενες από το νόμο, ακολουθεί η εξέταση των 

υποβληθέντων ενστάσεων και η έκδοση του τελικού πίνακα τεχνικής βαθμολογίας. 

Γ’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων Οικονομικών Προσφορών – Τελική βαθμολόγηση και 

επιλογή Αναδόχου 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει η 

Επιτροπή και θα γνωστοποιηθεί με σχετική πρόσκληση στους υποψηφίους των οποίων οι 

προσφορές αξιολογήθηκαν κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης και κλήθηκαν να 

συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, 

στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή 

με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του 

διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή μονογράφει και ελέγχει αν οι Οικονομικές 

Προσφορές έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με την σχετική παράγραφο της παρούσας 

Διακήρυξης, και καταγράφει σε πίνακα του σχετικού Πρακτικού της το συνολικό ποσό της 

Οικονομικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

όσων κυρίως προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών 

στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. 

Η Επιτροπή μετά το πέρας της συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, 

συντάσσει Πρακτικό με την τελική κατάταξη των προσφορών που υποβλήθηκαν στον 

Διαγωνισμό, κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, και εισηγείται σχετικά στο ΔΣ της 

Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνα του οποίου 

γνωστοποιείται στους υποψήφιους το τελικό αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. 

Οι προσφορές δεν θα απομακρύνονται από την χώρο διενέργειας του Διαγωνισμού. Επίσης, 

δεν επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 

Σημείωση: 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών 

και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: 

 το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα 



 
 

68 

 

 οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον 

υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με 

τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών. 

 

5.2 Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα Προσφορά. Για την 

επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής.  

 Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 

προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης.  

 Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς.  

 

5.3 Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

Εάν κατά την εξέταση μιας προσφοράς διαπιστώνεται ότι καλύπτονται ή υπερκαλύπτονται οι 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή κάποιες υπερκαλύπτονται, η προσφορά αυτή 

κρίνεται τεχνικά αποδεκτή. Εάν σε μια προσφορά διαπιστώνεται απόκλιση από τις 

προδιαγραφές, τότε αυτή κρίνεται (τεκμηριωμένα) από την αρμόδια επιτροπή αν είναι 

ουσιώδης ή επουσιώδης. Προσφορά που έχει μια ή περισσότερες τεχνικές αποκλίσεις οι 

οποίες έχουν κριθεί ως επουσιώδεις, κρίνεται ως τεχνικά αποδεκτή. Αντίθετα, εάν έστω και 

μια απόκλιση έχει κριθεί τεκμηριωμένα ως ουσιώδης, η προσφορά αυτή κρίνεται τεχνικά μη 

αποδεκτή και απορρίπτεται. 

 

Απόκλιση από απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών που έχει χαρακτηρισθεί ως απαράβατος 

όρος, είναι εξ ορισμού ουσιώδης. Αφού απορριφθούν οι προσφορές που παρουσιάζουν 

ουσιώδεις αποκλίσεις, η διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά, 

βαθμολογείται ως ακολούθως: 



 
 

69 

 

 βαθμολογούνται τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, με βαθμό από 80 έως 120. 

Βαθμό 100 παίρνει το κάθε κριτήριο όταν καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές του 

διαγωνισμού. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

τεχνικές προδιαγραφές, ενώ μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς όταν αυτές δεν καλύπτονται 

πλήρως (όταν υπάρχει επουσιώδης απόκλιση). 

 Οι βαθμοί αυτοί, για κάθε ένα από τα κριτήρια, πολλαπλασιάζονται με τον καθορισμένο 

από τη διακήρυξη συντελεστή βαρύτητας  

 Τα γινόμενα αυτά αθροίζονται και δίνουν τη συνολική βαθμολογία για κάθε ομάδα 

κριτηρίων 

 Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των βαθμολογιών της 

κάθε ομάδας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 

ΟΜΑΔΑ Α 

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές 40% 

2 Ποιότητα - αποδοτικότητα 20% 

3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά 10% 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 70% 

1 

ΟΜΑΔΑ Β 

Χρόνος παράδοσης 10% 

2 Παροχή συντήρησης εξοπλισμού  10% 

3 Τεχνική υποστήριξη 10% 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 30% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100% 

 

Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή 

βαρύτητας 80%. 

 

5.4 Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών 

Ως συμβατικό τίμημα του υποψηφίου Αναδόχου για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει, 

ορίζεται το συνολικό άθροισμα της Οικονομικής Προσφοράς του (προ ΦΠΑ), το οποίο δεν 
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μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του 

έργου.  Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις 

επιβαρύνει (φόροι, μεταφορικά, κλπ). 

 

Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή 

βαρύτητας 20%. 

 

Η αξιολόγηση βασίζεται στα στοιχεία του φακέλου ≪ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ≫ κάθε 

προσφοράς.  

 

5.5  Διαμόρφωση οικονομοτεχνικής αξιολόγησης Προσφοράς 

Με βάση την παραπάνω τεχνική αξιολόγηση πραγματοποιείται, μετά το άνοιγμα των 

οικονομικών προσφορών, η οικονομοτεχνική αξιολόγηση, για την ανάδειξη του προμηθευτή, ο 

οποίος έχει υποβάλει την συμφερότερη προσφορά. Επιλέγεται η προσφορά με τη χαμηλότερη 

"ανοιγμένη τιμή σύγκρισης", η οποία προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 

 

λ(ανοιγμένη τιμή σύγκρισης) = Συνολική τιμή / Συνολική βαθμολογία 

 

Υπενθυμίζεται ότι η "συνολική τιμή" περιλαμβάνει εκτός από την τιμή κτήσης, το κόστος 

εγκατάστασης, συντήρησης, αναλώσιμων λειτουργίας κ.α. 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

 

5.5 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του προσφέροντα στον οποίο 

πρόκειται να γίνει κατακύρωση, ο τελευταίος οφείλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής 

να υποβάλει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σε σφραγισμένο φάκελο τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 43 των παρ. 1 και 2 του ΠΔ 60/2007, σύμφωνα με τη διάταξη του 

άρθρου 25 του Ν.3614/2007. Τα δικαιολογητικά αυτά αναφέρονται στο άρθρο 9 της 

παρούσας. 
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5.6 Ελλείψεις - Διευκρινήσεις 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 

αποκρούσεις όρων της προκήρυξης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Επίσης δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε απαίτηση, διευκρίνιση, 

συμπλήρωση, τροποποίηση ή απόκρουση προσφοράς. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, δύναται να ζητήσει εγγράφως από τους υποψηφίους Αναδόχους, 

διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων, εγγράφων, δικαιολογητικών και 

πιστοποιητικών της προσφοράς τους. Οι δε υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να απαντήσουν 

εγγράφως μόνον επί των σημείων που τους ζητήθηκαν, εντός εύλογης προθεσμίας που θα 

θέσει η επιτροπή διαγωνισμού, χωρίς η απάντησή τους να οδηγήσει σε μεταβολή των 

ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς τους. 

Από τις εν λόγω διευκρινίσεις θα ληφθούν υπ’ όψιν μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και 

δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή Συμβούλου ή στελέχους Διοίκησης της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις των προσφορών ή προτάσεις που 

κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού εξομοιώνονται με αντιπροσφορές ή εναλλακτικές 

προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση, 

απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. 

 

5.7 Απόρριψη Προσφορών 

Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί, για τους 

υποψηφίους. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους κι απαιτήσεις (ποσοτικές και 

ποιοτικές) έχουν σαν συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου. 

Η προσφορά απορρίπτεται, ιδίως όταν: 

i. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή δεν συνοδεύεται από το 

ζητούμενο ποσό εγγύησης ή μη σύμφωνη με το αντικείμενο και τους όρους της 
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προκήρυξης. 

ii. Δεν υποβληθούν ή είναι ανακριβή τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ή προκήρυξη. 

iii. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν εμφανίζονται τιμές σε 

οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς και δεν γίνονται αναλύσεις που απαιτεί 

η προκήρυξη. 

iv. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής ή δεν αποδεικνύεται από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά η φερεγγυότητα, η οικονομική και τεχνική ικανότητα του 

διαγωνιζομένου. 

v. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μικρότερος των έξι (06) μηνών. 

vi. Δεν συνοδεύεται από το ζητούμενο υλικό τεκμηρίωσης. 

vii. Δεν έχει χωριστούς σφραγισμένους φακέλους με ξεχωριστούς υπο-φακέλους, όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 4, σημείο 4.6 της παρούσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημόσιων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 

(ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010). 

Κάθε υποψήφιος, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, πράξη ή 

παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3386/10 (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010) περί δικαστικής προστασίας 

κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με σκοπό την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας 

με τη νέα Οδηγία 2007/66 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Οι προδικαστικές προσφυγές και αιτήσεις ασφαλιστικών νόμων υποβάλλονται ως εξής: 

 Ο ενδιαφερόμενος που έλαβε γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης μπορεί 

εντός δέκα (10) ημερών να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 



 
 

73 

 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του. 

 Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την 

κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, 

τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. 

 Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο σε προθεσμία 

δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστική προσφυγής και 

δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της 

προδικαστικής προσφυγής.  

 

Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και η 

άσκηση αυτών, θα κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διάταξη ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του αρ. 35 του Π.Δ. 

60/2007 και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως προκύπτουν 

από την παρ. Του αρ. 5 του Ν. 3886/2010. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 (παρ. 1α) του Π.Δ. 60/2007. Για την 

ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 

πραγματοποιείται αξιολόγηση, αριθμητική βαθμολόγηση και υπολογισμός του τελικού 

βαθμού της κάθε προσφοράς με τα οριζόμενα του Μέρους Β της Παρούσας 

Προκήρυξης. 

 Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη με βάση τον τελικό βαθμό που λαμβάνει η 

κάθε προσφορά θα γίνεται με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που αναλύονται στο 
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άρθρο 5, σημεία 5.2 και 5.3  του Μέρους Β της παρούσας Προκήρυξης. 

 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αναδεικνύεται αυτή που 

λαμβάνει τον μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης. 

7.2 Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, θα κοινοποιηθούν εγγράφως σε 

όλους τους συμμετέχοντες. 

7.3 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο 

χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση, υλικής 

ή ηθικής, άμεσης ή έμμεσης ζημίας. 

7.4 Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού αναδεικνύεται ο Ανάδοχος του έργου. Με την ίδια απόφαση, του 

ανακοινώνεται το αποτέλεσμα και καλείται τούτος να προσκομίσει εντός προθεσμίας 

20 ημερών από της ανακοινώσεως τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 3, 

σημείο 3.3 της παρούσης.  

7.5 Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού και την διαπίστωση της συνδρομής ή μη των όρων του άρθρου 43 του 

Π.Δ. 60/2007 και των όρων του άρθρου 2 παρ. 2.1 και 2.2 του μέρους Β της παρούσας, 

η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την κατακύρωση του 

έργου στον Ανάδοχο. Η απόφαση κατακύρωσης τηρουμένων των προθεσμιών της παρ. 

2 του αρ. 5 του Ν. 3886/2005 κοινοποιείται στον Ανάδοχο. 

7.6 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα, 

δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά ή διαπιστωθεί υποβολή ψευδούς ή ανακριβούς 

υπεύθυνης δήλωσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η Εγγυητική Επιστολή 

συμμετοχής του στο διαγωνισμό και καλείται ο επόμενος κατά σειρά υποψήφιος με 

τις ίδιες προϋποθέσεις. 

7.7 (α) Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης ο 

Ανάδοχος σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. ΙΙ της Υπουργικής Απόφασης 

20977//13.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων 

του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005», προσκομίζει διά των 

νομίμων εκπροσώπων του στην Αναθέτουσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 

του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του 
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άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 

 Εάν στην οικεία χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα, αντικαθίστανται από 

ένορκη βεβαίωση των νομίμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων ενώπιων 

Συμβολαιογράφου ή Δικαστικής Αρχής ή σε περίπτωση που από το δίκαιο της οικείας 

χώρας δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω 

εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Συμβολαιογράφο, 

Δικαστική Αρχή ή Διοικητική Αρχή. 

 Ο Ανάδοχος περαιτέρω υπέχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο ΙΙ 

περιπτώσεις 4 ως 6 της εν λόγω υπ’ αριθμ. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) 

Υπουργικής Απόφασης. 

 (β) Τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν ενημερωμένα τα οριζόμενα στη διάταξη του 

άρθρου 8. 8 περ. αα και ββ του Ν. 3310/2005, περί ονομαστικοποίησης μετοχών 

σύμφωνα με την υποχρέωση της παραγράφου του άρθρου 8 παραγ. 8 περ. β του ιδίου 

νόμου. 

7.8 Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, αυτή 

υποχρεούται να συστήσει Κοινοπραξία. Τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται, 

έκαστος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, 

για την εκτέλεση του έργου. 

7.9 Μετά την εφαρμογή των υποχρεώσεων των παραγράφων 7.5, 7.6 και 7.7 ανωτέρω, ο 

ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο υποχρεούται σε δέκα (10) ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 

σύμφωνα με την παράγραφο 8.10 κατωτέρω. 

7.10 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται 

στην Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), 

του Ε.Ο.Χ., καθώς και στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και έχουν, 

σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Το ποσό της 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ανέρχεται στο 10% της συμβατικής αξίας χωρίς 
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ΦΠΑ. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

7.11 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (βλ. Παράρτημα ), πρέπει απαραίτητα να 

περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία: 

 α) Την ημερομηνία έκδοσης. 

 β) Τον εκδότη. 

 γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

 δ) Τα στοιχεία της σύμβασης: Σύμβαση για το έργο «……………….». 

 ε) Τον αριθμό της εγγύησης. 

 στ) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

 ζ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η 

εγγύηση. 

 η) Την ισχύ της. Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης θα 

πρέπει να υπερβαίνει τουλάχιστον κατά έξι (06) μήνες τη λήξη της ισχύος της 

σύμβασης και δύναται να παρατείνεται αυτοδίκαια σε κάθε ενδεχόμενη παράταση 

του χρόνου ισχύος της σύμβασης ή μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. 

 θ) Τους όρους ότι: 

 Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

της ένστασης της διζήσεως, 

 το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και θα 

καταβληθεί ολικά ή μερικά μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, 

 σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται 

σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, 

 ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, που θα υποβληθεί 

πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας 
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Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, με 

την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ 

μέρους τους Αναδόχου. 

7.12 Η σύμβαση για την ανάθεση του παρόντος Έργου θα υπογραφεί από την πλευρά της 

Αναθέτουσας Αρχής, από τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας . 

7.13 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 

κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παραγ. 5 και άρθρο 34 

του Π.Δ. 118/2007 και καλείται ο επόμενος κατά σειρά κατάταξης με τους ίδιους 

όρους. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει τα παρακάτω κατά περίπτωση 

(ανάλογα με τη νομική του μορφή), σε σφραγισμένο φάκελο, με τα παρακάτω έγγραφα και 

δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 

 

8.1  Έλληνες πολίτες 

i. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή του Διαγωνιζόμενου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση 

αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται αφενός η άσκηση του επαγγέλματός 

του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να 

παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

ii. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: α) για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και β) για κάποιο από τα 

αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
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δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

iii. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  έκδοσης  τελευταίου 

εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το 

εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

iv. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει 

όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό. 

v. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο 

Διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές   κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του.  Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, 

τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 

που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

vi. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι 

έλαβε γνώση όλων των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα. 

  

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Διαγωνιζόμενου, ενώπιον συμβολαιογράφου 

ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 
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8.2 Αλλοδαποί Πολίτες 

i. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του Διαγωνιζόμενου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου, ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα 

διενέργειας του Διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 

της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

ii. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του Διαγωνιζόμενου, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση: α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 

60/2007, β) για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

iii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το 

εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 

που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

iv. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του Διαγωνιζόμενου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού, στην οποία ο 

Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

v. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο 

Διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
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φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα 

εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

vi. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του Διαγωνιζόμενου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού, στην οποία ο 

Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της Προκήρυξης, 

τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του Διαγωνιζόμενου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση 

του Διαγωνιζόμενου ή στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με Υπεύθυνη 

Δήλωση του Διαγωνιζόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού της χώρας του, στην οποία 

θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και 

ότι δεν συντρέχουν στον Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη 

αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά 

μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 

 

8.3 Νομικά Πρόσωπα της Ημεδαπής 

i. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή του Διαγωνιζόμενου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση 

αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του 

κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να 

παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

ii. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι, (α) ομόρρυθμοι 
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εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., (β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., (γ) Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και (δ) νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 

προσώπου, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση . για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο 

από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

iii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης. 

iv. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει ή 

άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. 

Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ’ παρ. (4) του 

Π.Δ. 118/2007. 

vi. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

Διαγωνιζόμενου θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) στους οποίους ο Διαγωνιζόμενος οφείλει να καταβάλει εισφορές για 

το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

vii. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο 

Διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

viii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

Διαγωνιζόμενου θα δηλώνει ότι ο Διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων της 

Προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
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ix. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

Διαγωνιζόμενου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων 

δημοσιότητας για τη σύσταση του Διαγωνιζόμενου, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Διαγωνιζόμενου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 

 

8.4 Συνεταιρισμοί 

i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: α) 

για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και β) για 

κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

ii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω 

πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

iii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει όλους 

τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους 

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 
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iv. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο 

Διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω 

πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

v. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, ότι ο Διαγωνιζόμενος λειτουργεί και εκπροσωπείται 

νόμιμα. 

vi. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

Διαγωνιζόμενου θα δηλώνει ότι ο Διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων της 

Προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν  

στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα 

δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 

 

8.5 Αλλοδαπά Nομικά Πρόσωπα 

i. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσης του Διαγωνιζόμενου, με το 

οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Διαγωνιζόμενου στο οικείο 

Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία 

να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του 

Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της 

επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

ii. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
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σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι, ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου, δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση: α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 

και β) για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

iii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας προέλευσης του 

Διαγωνιζόμενου, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν τελεί 

υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

iv. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει ή 

άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις. 

v. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή αν στη χώρα του Διαγωνιζόμενου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο Διαγωνιζόμενος οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

vi. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή της χώρας 

προέλευσης του Διαγωνιζόμενου, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως 

προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

vii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή αν στη χώρα του Διαγωνιζόμενου δεν προβλέπεται ένορκη 
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βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου θα δηλώνει ότι ο Διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση 

όλων των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

viii. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

Διαγωνιζόμενου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων 

δημοσιότητας για τη σύσταση του Διαγωνιζόμενου, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του Διαγωνιζόμενου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 

δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί 

ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Διαγωνιζόμενου ή στα 

κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 

εκπροσώπου του Διαγωνιζόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού της χώρας του 

Διαγωνιζόμενου, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα 

δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 

 

8.6 Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

i. Για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 

ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

ii. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου: 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής 

κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας στην Ένωση / Κοινοπραξία και το 

ειδικό μέρος του Έργου, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης 

του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς, 
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 να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο γα το συντονισμό και τη διοίκηση όλων 

των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader), 

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της 

για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

iii. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο 

να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους: 

 στην Ένωση / Κοινοπραξία, 

 στο Διαγωνισμό 

iv. Συμβολαιογραφική πράξη ορισμού κοινού εκπροσώπου της Ένωσης / Κοινοπραξίας με 

την οποία να εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί τον Διαγωνιζόμενο ενώπιον της 

Αναθέτουσας Αρχής και να υπογράψει για λογαριασμό των μελών της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας τη Σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

9.1 Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει 

τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατεντολήν 

και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επί 

πλέον πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. 

Αλλαγή του Εκπροσώπου ή/και του Αναπληρωτή του γνωστοποιείται εγγράφως στην 

Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μόνο μετά από την έγγραφη αποδοχή της.  

9.2 Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, 

εξουσιοδοτημένοι να τον εκπροσωπούν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση και να 

διευθετούν για λογαριασμό του οποιοδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη 

Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

10.1 Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ).  

10.2 Με βάση τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της ΕΠΠΕ, το έργο του Αναδόχου 

παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

συναφθεισόμενης σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία δύναται να ορίσει 

συγκεκριμένο στέλεχος επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο του έργου του Αναδόχου . 

10.3 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, η 

οποία θα είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης και με τους κανόνες της 

Επιστήμης και της Τέχνης, κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της 

Αναθέτουσας Αρχής και να εκπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο το αντικείμενο της 

σύμβασης. 

10.4 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 

ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης 

υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει 

να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους 

και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που 

συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

10.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης να παράσχει στην 

Αναθέτουσα Αρχή όλες τις πληροφορίες, μεθοδολογία, λογισμικό, κλπ που ανέπτυξε 

στο πλαίσιο της δραστηριότητας του ως Ανάδοχος του Έργου. 

10.6 Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για την ποιότητα και νομιμότητα της εκτέλεσης του έργου. 

Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα, ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον 

σε πλήρη αποζημίωση της Αναθέτουσας Αρχής για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική 

ζημία. 

10.7 Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
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εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 

Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με 

τους κανόνες καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά , 

που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα 

είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

10.8 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές 

και γραπτές) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνονται στην Ελληνική 

γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, για την επικοινωνία 

του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή, αυτές θα εξασφαλίζονται με φροντίδα, 

δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

11.1 Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα λάβει χώρα σε δύο δόσεις, 90% με την 

παραλαβή του συνόλου των αναλωσίμων/εξοπλισμού και 10% ένα μήνα μετά την 

παράδοση του έργου, έναντι τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, τα οποία θα εξοφληθούν 

από την Αναθέτουσα Αρχή εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Πριν από κάθε πληρωμή, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε 

απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά ή δηλώσεις του ζητηθούν π.χ. φορολογική ή/ και 

ασφαλιστική ενημερότητα. 

11.2 Η εξόφληση της τελευταίας δόσης στον Ανάδοχο θα διενεργηθεί με την ολοκλήρωση του 

έργου, τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής, την έγκριση από την Αναθέτουσα αρχή και την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών από τον Ανάδοχο. 

11.3 Ο ανάδοχος υπόκειται στις κρατήσεις οι οποίες προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία 

για πράξεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, βάσει του 

νόμου 2238/1994, ΦΕΚ151/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 



 
 

89 

 

11.4 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται 

στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07. 

11.5 Ως προς τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν 

κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Οι ποινικές ρήτρες για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του Αναδόχου καθυστέρησης της 

συνολικής προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων θα καθοριστούν κατά το χρόνο υπογραφής 

της σύμβασης, σύμφωνα με τις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής 

νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. 

Αν παρέλθουν οι συμβατικές ημερομηνίες παράδοσης (παραδοτέων ή υπηρεσιών) ή δεν 

παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του 

συμβατικού τιμήματος των παραδοτέων που καθυστερούν και για χρονικό διάστημα μέχρι το 

¼ του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω 

χρονικού διαστήματος καθυστέρησης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, που ορίζονται στο αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα του έργου, δεν μπορεί να υπερβαίνουν συνολικά το 2% του ποσού της 

σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει 

ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη 

όρο της σύμβασης που θα υπογράψει. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
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& Παραλαβής του Έργου και θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου. 

Εφόσον ο Ανάδοχος 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 χρόνου παράδοσης μέχρι την 

προσκόμιση του παραδοθέντος ή της υπηρεσίας, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του 

ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από 

το λαβείν του Αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 

κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο 

Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

13.1  Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου, χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας, η ανάδοχος θα καταβάλλει στην αναθέτουσα αρχή ως ποινική ρήτρα 

το ποσό των 300 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης του παραδοτέου, είτε ποινική 

ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό μέχρι 100% της συμβατικής αξίας της υπηρεσίας που 

δεν παραδόθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. Η συμβατική αξία 

της υπηρεσίας που δεν παραδόθηκε θα προσδιορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, 

ανταποκρινόμενη στην τρέχουσα αξία που θα προσφερθεί εάν χρησιμοποιείτο 

υπεργολάβος. Στον τελικό καθορισμό του προαναφερόμενου ποσοστού δε, η 

Αναθέτουσα αρχή θα λάβει υπόψη της το βαθμό παρέκκλισης της παρασχεθείσας 

υπηρεσίας από τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις επιπτώσεις που οι παρεκκλίσεις 

αυτές επέφεραν στη συνολική υλοποίηση του έργου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει το ποσό της ποινικής ρήτρας, 

που θα αντιστοιχεί στις αντίστοιχες ημέρες καθυστέρησης ή στη μη προσήκουσα 

παράδοση εν γένει, είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με 

παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 
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13.2     Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών της 

αναδόχου ή σε περίπτωση παράβασης από την ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους 

της σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων της, η Αναθέτουσα Αρχή. 

ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για την 

Αναθέτουσα Αρχή.. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή. δικαιούται να καταγγείλει την 

παρούσα σε περίπτωση που η Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος της , στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των 

περιουσιακών στοιχείων της ή μειωθεί η πιστοληπτική της ικανότητα ή βρίσκεται σε 

αδυναμία πληρωμών προσωπικού, υπεργολάβων και εν γένει συνεργατών ή εκδοθεί 

τελεσίδικη απόφαση κατά της αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση των 

δραστηριοτήτων της. 

13.3 Με την έκπτωση της Αναδόχου, η τελευταία υποχρεούται: α) να απόσχει από τη 

διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 

υποχρεώσεώς της που πηγάζει από την παρούσα πλην εκείνων που επιβάλλονται για 

τη  διασφάλιση του έργου, β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η 

Αναθέτουσα Αρχή., όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωμένη ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει 

στην κατοχή της, καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα 

(μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι τυχόν Υπεργολάβοι και συνεργάτες της 

πράξουν το ίδιο, γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή. κάθε υλικό που αφορά 

άμεσα ή έμμεσα το έργο και βρίσκεται στην κατοχή της, εγγυώμενη ότι οι 

Υπεργολάβοι και συνεργάτες της θα πράξουν το ίδιοι. 

13.4   Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας 

θετικής και αποθετικής και σε αποζημίωση της Αναθέτουσας Αρχής  για ηθική βλάβη, 

η οποία τεκμαίρεται αυτοδικαίως με την έκπτωση του αναδόχου. Ενδεικτικά γίνεται 

αποδεκτό ότι ζημία είναι η παύση χρηματοδότησης του έργου, η πιθανή υποχρέωση 

επιστροφής της χρηματοδότησης που έλαβε χώρα έως την κατάπτωση, κάθε δαπάνη 

που πιθανόν απαιτεί για τη διενέργεια νέου διαγωνισμού, Σε περίπτωση έκπτωσης της 

αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του 



 
 

92 

 

έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι της αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας 

και αναστέλλει την καταβολή προς την ανάδοχο οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου 

σύμφωνα με την παρούσα μέχρις εκκαθαρίσεως των, τυχόν, μεταξύ τους 

υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Επίσης δικαιούται κατά την 

κρίση της να κρατήσει μέρος ή σύνολο των παραδοτέων καταβάλλοντας το αναλογούν 

συμβατικό τίμημα ή συμψηφίζοντάς το με τυχόν απαιτήσεις του εκ της ζημίας που 

υπέστη. Η αξία δε του παρασχεθέντος έργου εναπόκειται στην κρίση της. 

13.5      Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής 

χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση η Ανάδοχος 

δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις της έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής για την καταβολή της συμβατικής αμοιβής, με βάση τους όρους της Σύμβασης, 

σε Τράπεζα της επιλογής της που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.. Η Αναθέτουσα 

Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα της Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο 

στην περίπτωση που εκείνος,  που την υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια 

επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης η 

Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της σχετικά με το τμήμα της 

Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.  

13.6    Τέλος, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να θεωρήσει ότι η παράδοση μέρους του έργου 

δεν είναι σύμφωνη τις συνολικές ανάγκες υλοποίησης αυτού και να απαιτήσει από την 

ανάδοχο την επιστροφή του συμβατικού τιμήματος που έχει λάβει ως την ημέρα 

κηρύξεως αυτής εκπτώτου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» 

Σαπφούς 12, 105 53, Αθήνα 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο 
του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι 
τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές 
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά 
ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής 
σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι 
το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.   

       

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» 

Σαπφούς 12, 105 53, Αθήνα 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που 

αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο 

(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα 

με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά 

ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής 

σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(να είναι διακριτά τα αναλώσιμα και ο εξοπλισμός ανά παραδοτέο) 

Α/Α Είδος 

Μονάδα 

μέτρησης Ποσότητα  Τιμή Μονάδας  

Σύνολο 

χωρίς 

Φ.Π.Α (€) 

Φ.Π.Α (€) 
Σύνολο με 

Φ.Π.Α (€) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

.....        

ΣΥΝΟΛΟ 

(Αριθμητικώς) 

      

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ολογράφως) 

 

 

 

 

 


