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Έρνληαο ππόςε: 
 
Σηο δηαηΪμεηο όπσο απηΫο ηζρύνπλ: 
 

1. Σνπ Ν. 2071/92 (Ϊξζξν 26) – ζχζηαζε ηνπ ΚΫληξνπ ΔιΫγρνπ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ 
(Κ.Δ.Δ.Λ.) σο Ν.Π.Η.Γ. επνπηεπφκελν απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγεέαο 

 
2. Σνπ Π.Γ. 358/92 – νξγΪλσζε, ιεηηνπξγέα, αξκνδηφηεηεο Κ.Δ.Δ.Λ. 

 
3. Σελ Τ1/νηθ.5028/2001, ΦΔΚ 831/Β/29.6.2001 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγεέαο, 

«Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγέαο ηνπ Κ.Δ.Δ.Λ.» 
 

4. Σνπ ΠΓ.407/93, ΦΔΚ 174/Α/5.10.1993, «Δμαέξεζε απφ ην Γεκφζην ΣνκΫα ηνπ ΚΫληξνπ 
ΔιΫγρνπ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ (Κ.Δ.Δ.Λ.)» 

 
5. Σνπ Ν. 3370/05, Άξζξν 20, ΦΔΚ 176/Α/11.7.2005 «ΟξγΪλσζε θαη Λεηηνπξγέα ησλ 

ππεξεζηψλ δεκφζηαο Τγεέαο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» κεηνλνκαζέα ηνπ Κ.Δ.Δ.Λ. ζε 
ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ινηπΫο ξπζκέζεηο 

 
6. Σνπ ΠΓ. 238/1995, ΦΔΚ 137/Α/28.6.1995, «Δμαέξεζε θνξΫσλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 

Ν.2286/1995» 
 

7. Σελ εμαέξεζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3580/2009 
 

8. Σσλ ΓΤ1δ 147636/9.12.2010 (ΦΔΚ 398/13.12.2010 Σ.Τ.Ο.Γ.Γ.), ΓΤ1δ/νηθ. 
67510/16.06.2011, ΓΤ1δ/νηθ 111313/12-1-2012, ΓΤ1δ/νηθ. 104402/13.11.2012, ΓΤ1δ νηθ. 
68383/16.07.2013, ΓΤ1δ/νηθ.22058/11.03.2014 απνθΪζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Τγεέαο γηα ηνλ 
δηνξηζκφ Γ.. ΚΔΔΛΠΝΟ 

 
9. Σνπ Ϊξζξνπ 47 ηνπ Ν.3943/2011 «Φνξνδηαθπγά, ΚΦ, Φνξνινγέα Κεθαιαένπ, ΦΠΑ, 

ειεγθηηθΫο ππεξεζέεο / ζΫκαηα αζθαιηζηηθψλ Σακεέσλ θιπ», φπσο ηζρχεη: 
 
 

10. ΑλαινγηθΪ ηνπ Ν. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθάο δηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο 
δηαηΪμεηο 

 
11. Σνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/16-3-2007) «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηηο 

δηαηΪμεηο ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ „πεξέ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 
δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ Ϋξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ‟, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ 
Οδεγέα 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηελ Οδεγέα 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 16εο Ννεκβξένπ 2005» 

 
12. ΑλαινγηθΪ ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α/10-07-07) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ» 

θαη θπξέσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη εηδηθΪ ζηελ παξνχζα 
 

13. Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α/2010), «Γηθαζηηθά Πξνζηαζέα θαηΪ ηε ζχλαςε δεκνζέσλ 
ζπκβΪζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο κε ηελ Οδεγέα 89/665/ΔΟΚ ηνπ 
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πκβνπιένπ ηεο 21εο Ηνπλένπ 1989 θαη ηελ Οδεγέα 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 25εο 
Φεβξνπαξένπ 1992, φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ κε ηελ Οδεγέα 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 11εο Γεθεκβξένπ 2007» 

 
14. Τον Ν.2472/1997 όπωρ ηποποποιήθηκε από ηον Ν.3471/2006 «Πποζηαζία 

δεδομένων πποζωπικού σαπακηήπα και ηηρ ιδιωηικήρ ζωήρ ζηον ηομέα ηων 

ηλεκηπονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006). 

 
15. Το Ν. 2690/ 1999 «Κύπωζη ηος Κώδικα Διοικηηικήρ Διαδικαζίαρ και άλλερ 

διαηάξειρ» (ΦΕΚ 45 Α΄/1999) όπωρ έσει ηποποποιηθεί και ιζσύει 
 

16. Σνπ Ν. 3614/3.12.2007 «Γηαρεέξηζε, Ϋιεγρνο θαη εθαξκνγά αλαπηπμηαθψλ παξεκβΪζεσλ 
γηα ηελ πξνγξακκαηηθά πεξένδν 2007-20013 (ΦΔΚ 267/Α/3.12.2007) φπσο 
ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ ΠξΪμε Ννκνζεηηθνχ ΠεξηερνκΫλνπ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ηεχρνο Α΄ 
ηνπ θχιινπ 237/05-12-2012 ηεο Δ. η. Κ. 

 
17. Σελ νδεγέα 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, 

θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηΪμεσλ πεξέ ηεο εθαξκνγάο ησλ δηαδηθαζηψλ 
18. πξνζθπγάο ζηνλ ηνκΫα ηεο ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη δεκνζέσλ 

Ϋξγσλ 
 

19. Σνπ Π.Γ.166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/5-6-2003) «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο λνκνζεζέαο   ζηελ 
νδεγέα 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ 
ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο». 

 

20. Σν Ν. 3868/2010 «ΑλαβΪζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο».  
 
 

21. Σν Ν. 3329/2005 «Πεξέ Δζληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη 
ινηπΫο δηαηΪμεηο» (ΦΔΚ 81/Α). 

 

22. Σεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 31εο 
Μαξηένπ 2004 πεξέ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβΪζεσλ 
Ϋξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ Οδεγέα 2005/51/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπάο ηεο 7εο επηεκβξένπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ παξαξηάκαηνο ΥΥ ηεο 
νδεγέαο 2004/17/ΔΚ θαη ηνπ παξαξηάκαηνο VIII ηεο νδεγέαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
πκβνπιένπ πεξέ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη ηνλ Καλνληζκφ 2083/2005 ηεο 19εο 
Γεθεκβξένπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγάο 
ηνπο θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ). 

23. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1177/2009, ηεο Δπηηξνπάο ηεο 30εο Ννεκβξένπ 2009 πνπ 
ηξνπνπνηεέ ηηο Οδεγέεο 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη 
ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγάο ηνπο θαηΪ ηηο δηαδηθαζέεο 
ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ.    Σελ ππ‟ αξηζκφλ 14053/ΔΤ 1749/27-03-2008 (ΦΔΚ 540/Β/27-3-
2008) Τπνπξγηθά Απφθαζε πζηάκαηνο Γηαρεέξηζεο, φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχεη. 
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24. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1159/2000 ηεο Δ.Δ. (30/5/2000) γηα ηηο δξΪζεηο πιεξνθφξεζεο θαη 
δεκνζηφηεηαο πνπ πξΫπεη λα αλαιακβΪλνπλ ηα θξΪηε-κΫιε ζρεηηθΪ κε ηηο παξεκβΪζεηο 
ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ. 

25. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιένπ ηεο 11εο Ηνπιένπ 2006 πεξέ 
θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηΪμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο, ην 
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν θαη ην Σακεέν πλνράο θαη ηελ θαηΪξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 1260/1999. 

26. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1081/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ 
ηεο 5εο Ηνπιένπ 2006 γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν θαη ηελ θαηΪξγεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1784/1999 φπσο ηζρχεη. 

27. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 8εο Γεθεκβξένπ 2006 γηα ηε 
ζΫζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ 
πκβνπιένπ πεξέ θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηΪμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο 
ΑλΪπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν θαη ην Σακεέν πλνράο θαη ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ην 
Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο. 

28. Tε κε αξ. 7725/28.3.2007 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξέ Ϋγθξηζεο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ 
Πιαηζένπ ΑλαθνξΪο (Κσδηθφο CCI 2007GR16UNS001). 

29. Σελ κε αξ. C/2007/5534/12.11.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξέ Ϋγθξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
ΠξνγξΪκκαηνο «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», (Κσδηθφο CCI 2007GR05UPO001) 
φπσο απηά ηζρχεη. 

30. Σν Δγρεηξέδην Γηαδηθαζηψλ Γηαρεέξηζεο θαη ΔιΫγρνπ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ ΠξΪμεσλ 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ Καλ. 1828/2006 (Ϋγγξαθν ππ‟ αξηζκφλ 23105/ΓΓΑΑΠ 
4632/23.5.2008), σο ηζρχεη. 

 
 
 

Σηο απνθΪζεηο : 
 
1. Σελ κε αξ. πξση. 136/14.01.2013 πξφζθιεζε ηεο Δηδηθάο Τπεξεζέαο ΣνκΫα Τγεέαο θαη 

Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο (E.Y.T.Y.K.A.) ΔλδηΪκεζνπ ΦνξΫα Γηαρεέξηζεο ηνπ Δ.Π. 
«ΑλΪπηπμε Αλζξσπέλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013 γηα ηελ ππνβνιά πξνηΪζεσλ ζηελ 
θαηεγνξέα παξεκβΪζεσλ «ΑλΪπηπμε ηεο ΠξσηνβΪζκηαο Φξνληέδαο Τγεέαο ηνπ 
πιεζπζκνχ» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 14 «Δδξαέσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ ΣνκΫα 
ηεο Φπρηθάο Τγεέαο. ΑλΪπηπμε ηεο ΠξσηνβΪζκηαο Φξνληέδαο Τγεέαο θαη πξνΪζπηζε ηεο 
Γεκφζηαο Τγεέαο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο 3 ΠεξηθΫξεηεο ηαδηαθάο Δμφδνπ». 

 
2. Σελ κε αξ. πξση. 2277/23.05.2013 Ϋληαμε ηεο ΠξΪμεο «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΘΟΛΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΧΗΜΖ ΓΗΑΓΝΧΖ, 
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΝΔΟΓΝΗΚΖ ΒΑΡΖΚΟΨΑ» 
κε θσδηθφ MIS 446795 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ" 

3. Σελ απνδνρά Απφθαζεο Έληαμεο ηεο πξΪμεο κε ηέηιν : «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΘΟΛΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΧΗΜΖ ΓΗΑΓΝΧΖ, 
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΝΔΟΓΝΗΚΖ ΒΑΡΖΚΟΨΑ» 
ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ θαηΪ ηελ  8ε / 03-06-2013 πλεδξέαζε  απηνχ. 

 
4. Ζ απφ 24/11/2014-3178/Φ.ΠΡΟΔΓΚ 446795-2 Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ηε δεκνπξΪηεζε 

ηνπ ππνΫξγνπ 2 κε ηέηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΓΚΑΗΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
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ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ» ηεο πξαμεο «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 
ΚΑΘΟΛΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΧΗΜΖ ΓΗΑΓΝΧΖ, ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΗ 
ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΝΔΟΓΝΗΚΖ ΒΑΡΖΚΟΨΑ», κε θσδηθφ ΟΠ 
446795. 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΙ 
 

 
Αλνηθηφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκΫλεο πξνζθνξΫο, θαη θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ 

ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ ππνΫξγνπ 2 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΓΚΑΗΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ» πνπ 

απνηειεέ κΫξνο ηεο πξΪμεο κε ηέηιν: «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

ΚΑΘΟΛΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΧΗΜΖ ΓΗΑΓΝΧΖ, ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΝΔΟΓΝΗΚΖ ΒΑΡΖΚΟΨΑ», φπσο απηφ 

αλαθΫξεηαη ζηα ζπλεκκΫλα ΜΔΡΖ θαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο ηα 

νπνέα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ χζηεξα απφ ζαξΪληα κέα εκΫξεο (41) απφ ηελ εκεξνκελέα 

αλΪξηεζεο ηεο πξνθάξπμεο ζηελ ηζηνζειέδα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο (ειεθηξνληθά 

δηεχζπλζε www.keelpno.gr), ζηελ ηζηνζειέδα ηεο Δηδηθάο Τπεξεζέαο ΣνκΫα Τγεέαο θαη 

Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο (ειεθηξνληθά δηεχζπλζε  www.ygeia-pronoia.gr)  ζην «Σεχρνο 

Γεκνζέσλ Γηαθεξχμεσλ θαη πκβΪζεσλ»  ηεο εθεκεξέδαο ηεο ΚπβΫξλεζεο θαη ζε  ηξεέο  

(3) εκεξάζηεο νηθνλνκηθΫο εθεκεξέδεο επξεέαο θπθινθνξέαο. 

Ζ πξνυπνινγηζζεέζα δαπΪλε  γηα ην ζχλνιν ηνπ ππνΫξγνπ αλΫξρεηαη ζε 197.907,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α. ά 160.900€ κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ  ΦΠΑ  (άηνη 

37.007,00€). 

 

 

5. Σφπνο - ρξφλνο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ:  
 

 

 

ΣΟΠΟ  
ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ΖΜΔΡΑ 
 

ΧΡΑ 
 

Ζ Ϋδξα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, 
ΑγξΪθσλ 3-5, 15123, 

Μαξνχζη 
08/01/2015 ΠΔΜΠΣΖ 12:00 

 

 
 

ΠξνζθνξΫο πνπ θαηαηέζεληαη κεηΪ ηελ 07/01/2015 θαη ώξα 15:00 εέλαη εθπξφζεζκεο θαη 
επηζηξΫθνληαη απφ ηελ Τπεξεζέα πνπ δηελεξγεέ ηνλ δηαγσληζκφ. 
 

 
Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα ά 
ελψζεηο/θνηλνπξαμέεο απηψλ ά ζπλεηαηξηζκνέ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξέδνληαη ζηε 
ζπλΫρεηα ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο. 

http://www.keelpno.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
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ΚαηΪ ηα ινηπΪ ν δηαγσληζκφο ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηα ηκάκαηα πνπ αλαθΫξνληαη 
αθνινχζσο, επηζπλΪπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο: 
ΜΔΡΟ Α‟ : «ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ» 
ΜΔΡΟ Β‟ : «ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ – ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ» 
ΜΔΡΟ Γ‟:  «ΠΗΝΑΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ» 

 
6. Σα Ϋμνδα δεκνζέεπζεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά. 
 

 
Ζ ΝΟΜΙΜΖ ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΣΟΤ ΚΔΔΛΠΝΟ  

 
 
 

Καζεγάηξηα Σ. Κξεκαζηηλνύ 
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ΓΕΝΘΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ 

 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ   
  
  

 

ΚΫληξν ΔιΫγρνπ θαη Πξφιεςεο 
ΝνζεκΪησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) 

ΣΙΣΛΟ  ΔΡΓΟΤ   
  

 

ΤπνΫξγν 2:  «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΓΚΑΗΟΤ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΧΝ 
ΔΞΔΣΑΔΧΝ» 
 

ΦΟΡΔΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  «ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ» - Α‟  ΧΡΛ 
Κιηληθά ΗππνθξΪηεηνπ Γεληθνχ 
Ννζνθνκεένπ Αζελψλ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΧΝ  
 

Έδξα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο (ΑγξΪθσλ 
3-5, 15123, Μαξνχζη) αιιΪ θαη φπνπ 
αιινχ πξνβιΫπεηαη απφ ηε δηαθάξπμε.  
 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  
 

Αλνηθηφο δηαγσληζκφο ζε επξψ κε 
θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ 
ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 
πξνζθνξΪ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ   

  
  

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ϋξγνπ εέλαη 
197.907,00 € ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ 
Φ.Π.Α. ά 160.900,00 € κε 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ άηνη 
37.007,00 €  

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ  
 

Σν ππνΫξγν ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ) 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΡΓΟΤ Γψδεθα (12) κάλεο  απφ ηελ εκεξνκελέα 

ππνγξαθάο ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο 

πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ. 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ ΓΙΑ 
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΙΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ 
ΔΠΙ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΖ ΓΙΑΚΖΡΤΞΖ  
 

 
31/12/2014 

 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΙΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΖ                                             
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

07/01/2015 ζηηο 15:00 
 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Έδξα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ΑγξΪθσλ 
3-5, 151 23, Μαξνχζη, Γξακκαηεέα 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

08/01/2015 ζηηο 12:00 
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ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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Άρκρο 1. ΟΙΣΜΟΙ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ 

 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Σν ΚΫληξν ΔιΫγρνπ θαη Πξφιεςεο ΝνζεκΪησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), ζην εμάο ε αλαζΫηνπζα αξρά, 
πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δηαγσληζκφ, πξνυπνινγηζκνχ δαπΪλεο εθαηόλ ελελάληα επηΪ ρηιηΪδσλ 
θαη ελληαθνζέσλ επηΪ επξώ 197.907,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ αλΪζεζε ηνπ 
ππνΫξγνπ 2: «Πξνκάζεηα Αλαγθαένπ Δμνπιηζκνχ γηα ηε ΓηελΫξγεηα ησλ ΔμεηΪζεσλ» ζην πιαέζην 
ηεο πξΪμεο κε ηέηιν: «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΘΟΛΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΧΗΜΖ ΓΗΑΓΝΧΖ, ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ 
ΝΔΟΓΝΗΚΖ ΒΑΡΖΚΟΨΑ» κε θξηηάξην αλΪζεζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 
πξνζθνξΪ θαη ζπγθεθξηκΫλα θξηηάξηα αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξΪθνληαη ζην ΜΫξνο Α‟ «ΓΔΝΗΚΟΗ –
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ». 
 
Σν Ϋξγν ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δ.Π. «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013», ζηελ 
θαηεγνξέα πξΪμεο – Σξφπνη γηα ηελ ελζσκΪησζε θαη ηελ επαλΫληαμε ζηελ απαζρφιεζε 
κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ – θαηαπνιΫκεζε ησλ δηαθξέζεσλ θαηΪ ηελ πξφζβαζε θαη ηελ πξφνδν 
ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο θαη πξναγσγά ηεο απνδνράο ηεο πνιπκνξθέαο ζην ρψξν εξγαζέαο/ 
Γηθηχσζε ΜνλΪδσλ ΠξσηνβΪζκηαο Φξνληέδαο , Ϊμνλαο πξνηεξαηφηεηαο – ΚΧΓ 14 θαη 
ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν. 
 
Γέλνληαη δεθηΫο πξνζθνξΫο γηα ην ζχλνιν ηνπ ππνΫξγνπ. Γελ γέλνληαη δεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη 
σο απαξΪδεθηεο πξνζθνξΫο πνπ δελ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ δηαθεξπζζφκελνπ ππνΫξγνπ θαη 
ππνβΪιινληαη γηα κΫξνο απηνχ. 
 
ΑλαιπηηθΪ, ην αληηθεέκελν ηνπ ππνΫξγνπ θαη ζπλνιηθΪ νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 
πεξηγξΪθνληαη ζην ΜΔΡΟ Β‟: «ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ – ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ» ηεο 
παξνχζεο. 
 
1.2    ΟΡΙΜΟΙ-ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ 

 
Γηαθάξπμε 
Ζ παξνχζα δηαθάξπμε πνπ απνηειεέηαη απφ ην ΜΫξνο Α‟: Γεληθνέ θαη εηδηθνέ φξνη, ην ΜΫξνο Β‟ : 
«Αληηθεέκελν – ηερληθά πεξηγξαθά ηνπ ππνΫξγνπ», ΜΫξνο Γ‟: «Πέλαθεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο» 
θαη ηα Παξαξηάκαηα Η: Τπνδεέγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ θαη ΗΗ: Τπφδεηγκα Βηνγξαθηθνχ. 
 
ΤπνΫξγν 

Σν αληηθεέκελν ηνπ ππνΫξγνπ αθνξΪ ζηελ  πξνκάζεηα ηνπ αλαγθαένπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηε δηελΫξγεηα ησλ εμεηΪζεσλ ζηηο δεκφζηεο καηεπηηθΫο θιηληθΫο. ΠξνβιΫπεηαη ε 

πξνκάζεηα εηθνζηηεζζΪξσλ (24) ζπζθεπψλ πξσηνβΪζκηνπ ειΫγρνπ θαη επηΪ (7) ζπζθεπψλ 

δεπηεξνβΪζκηνπ ειΫγρνπ ζην πιαέζην ηεο πξΪμεο κε ηέηιν: «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΘΟΛΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΧΗΜΖ ΓΗΑΓΝΧΖ, ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΝΔΟΓΝΗΚΖ ΒΑΡΖΚΟΨΑ» φπσο αλαιπηηθΪ 

πεξηγξΪθνληαη ζην ΜΫξνο Β‟ ηεο παξνχζεο. 
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ΑλαζΫηνπζα αξρά 
Σν ΚΫληξν ΔιΫγρνπ θαη Πξφιεςεο ΝνζεκΪησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) πνπ εδξεχεη  ΑγξΪθσλ 3-5, 15123, 
ζην δάκν Ακαξνπζένπ θαη ην νπνέν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. 
 
ΦνξΫαο Λεηηνπξγέαο  
Ζ Α΄ Χηνξηλνιαξπγγνινγηθά Κιηληθά ηεο Ηαηξηθάο ρνιάο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 
Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ  
 
Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνύ 
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά, σο αλσηΫξσ. 
 
Αξκόδηνο Τπεξεζέαο ΓηελΫξγεηαο 
Ο θ. ΣειΫκαρνο Εαθπλζηλφο πνπ παξΫρεη ζρεηηθΫο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξέεο (ηειΫθσλν 
επηθνηλσλέαο 210-5212890, Fax: 210-5212831, φιεο ηηο εξγΪζηκεο εκΫξεο (10:00-12:00). 
 
ΠξνζθΫξσλ 
Οπνηνδάπνηε θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν ά νκΪδα πξνζψπσλ ζπκκεηΫρεη ζην δηαγσληζκφ θαη 
ππνβΪιιεη πξνζθνξΪ κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά. 
 
Τπνςάθηνο αλΪδνρνο 
Ο πξνζθΫξσλ, ε πξνζθνξΪ ηνπ νπνένπ ζα πιεξνέ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηάζεηο ηεο παξνχζαο 
δηαθάξπμεο θαη ζα θιεζεέ γηα ηελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 
 
Δθπξόζσπνο 
Ο ππνγξΪθσλ ηελ πξνζθνξΪ - ζηελ πεξέπησζε πνπ απηά δελ ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ έδην ηνλ 
πξνζθΫξνληα - πνπ κπνξεέ λα εέλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθΫξνληα, ά πξφζσπν 
εμνπζηνδνηεκΫλν απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ά ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ά, ζε πεξέπησζε Ϋλσζεο 
πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκΫλν απφ φια ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο. 
 
Αληέθιεηνο 
Σν πξφζσπν πνπ ν πξνζθΫξσλ κε δάισζά ηνπ, ζηελ νπνέα πεξηιακβΪλνληαη ηα πιάξε ζηνηρεέα 
ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθά δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξέδεη 
σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλΪγθεο επηθνηλσλέαο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο κε ηνλ 
πξνζθΫξνληα. 
 
Δπηηξνπά αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ 
Αξκφδην γηα ηελ απνζθξΪγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο, ην νπνέν ζα ζπγθξνηεζεέ εηδηθΪ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνέν ιεηηνπξγεέ 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο πεξέ ιεηηνπξγέαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγΪλσλ ηεο 
δηνέθεζεο. 
 
Δπηηξνπά αμηνιόγεζεο ελζηΪζεσλ 
ΟκΪδα πξνζψπσλ, νξηζκΫλε απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, απνηεινχκελε απφ ηξέα (3)κΫιε ηα 
νπνέα ζα εέλαη δηαθνξεηηθΪ απφ ηα κΫιε ηεο επηηξνπάο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη θχξην ζθνπφ Ϋρεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ φπνησλ ελζηΪζεσλ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ζην 
πιαέζην ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο. 
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Καηαθύξσζε 
Ζ απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο κε ηελ νπνέα θαηαθπξψλεηαη ε πινπνέεζε ηνπ ππνΫξγνπ 
ζηνλ αλΪδνρν. 
 
ύκβαζε 
Ζ Ϋγγξαθε ζπκθσλέα κεηαμχ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο θαη ηνπ αλαδφρνπ ε νπνέα θαηαξηέδεηαη κεηΪ 
ηελ αλαθνέλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. 
 
πκβαηηθό ηέκεκα 
Ζ ηηκά πξνζθνξΪο ζηελ νπνέα ζα θαηαθπξσζεέ ην ππνΫξγν. 
 
ΑλΪδνρνο 
Ο πξνζθΫξσλ πνπ ζα επηιεγεέ θαη ζα ζπλΪςεη ζχκβαζε κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ζχκθσλα κε 
ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζέα πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξνχζα. 
 
Δπηηξνπά παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβάο 
Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνέν ζα ζπγθξνηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαη ζα Ϋρεη ηελ 
επζχλε γηα ηελ επέβιεςε ηεο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ηελ παξαιαβά ησλ 
παξαδνηΫσλ ηνπ ππνΫξγνπ. 
 
1.3   ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 
 

1.3.1 ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
 

Ο δηαγσληζκφο δηΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζην πξννέκην ηεο απφθαζεο ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο γηα ηελ πξνθάξπμά ηνπ. 
 

1.3.2 ΔΝΣΑΔΙ – ΠΡΟΦΤΓΔ 
 
ΔλζηΪζεηο – πξνζθπγΫο ππνβΪιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη 
απφ ην Ϊξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α/10-07-07), σο θαη ηνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 
173/Α/30-9-2010) αληέζηνηρα. 
 
1.4   ΓΖΜΟΙΟΣΖΣΑ & ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 
Ζ δηαθάξπμε απνζηΫιιεηαη γηα δεκνζέεπζε: 
 

1. ην «Σεχρνο Γεκνζέσλ Γηαθεξχμεσλ θαη πκβΪζεσλ» ηεο Δθεκεξέδαο ηεο  

ΚπβΫξλεζεο 

2. ε ηξεέο  (3) εκεξάζηεο νηθνλνκηθΫο εθεκεξέδεο επξεέαο θπθινθνξέαο 

3. ηελ ηζηνζειέδα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο www.keelpno.gr 

4. ηελ ηζηνζειέδα ηεο «Δηδηθάο Τπεξεζέαο ΣνκΫα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο» 

www.ygeia-pronoia.gr. 

 

http://www.keelpno.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/


[16] 

 
 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα παξαιακβΪλνπλ ηα επέζεκα ηεχρε ηεο δηαθάξπμεο ζηα γξαθεέα 
ηνπ ΚΫληξνπ ΔιΫγρνπ θαη Πξφιεςεο ΝνζεκΪησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ, ΑγξΪθσλ 3-5, 151 23, Μαξνχζη), 
θαζεκεξηλΪ, 10:00-12:00. 
 
ε πεξέπησζε πνπ νη παξαιάπηεο ηεο δηαθάξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζΫλ αληέγξαθν 
δελ εέλαη πιάξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πέλαθα πεξηερνκΫλσλ θαη ηνλ αξηζκφ ζειέδσλ, δηθαηνχληαη λα 
δεηάζνπλ απφ ηελ ππεξεζέα δηελΫξγεηαο λΫν πιάξεο αληέγξαθν. 
 
ΔλζηΪζεηο θαηΪ ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ 
παξαιεθζΫληνο αληηγξΪθνπ ηεο δηαθάξπμεο, ζα απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. 
 
1.5   ΠΑΡΟΥΖ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ 
 
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ, ην πιάξεο θεέκελν ηεο δηαθάξπμεο δηαηέζεηαη θαη ζε 
ειεθηξνληθά κνξθά απφ ηελ ηζηνζειέδα ηνπ ΚΫληξνπ ΔιΫγρνπ θαη Πξφιεςεο ΝνζεκΪησλ 
(www.keelpno.gr). 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηάζνπλ εγγξΪθσο απφ ηελ ππεξεζέα δηελΫξγεηαο 
ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο ά/θαη δηεπθξηλέζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο 
κΫρξη ηελ 31/12/2014. 
 
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά ζα γλσζηνπνηάζεη Ϋγθαηξα ηπρφλ απαληάζεηο θαη δηεπθξηλέζεηο ζε φια ηα 
εξσηάκαηα πνπ ζα δεηεζνχλ εγγξΪθσο Ϋσο θαη ηελ πξναλαθεξζεέζα εκεξνκελέα. Δηδηθφηεξα ζε 
πεξέπησζε πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εγγξΪθσο ζπκπιεξσκαηηθΫο 
πιεξνθνξέεο ά δηεπθξηλέζεηο ζρεηηθΫο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο κΫρξη θαη νθηψ (8) εκΫξεο πξν 
ηεο εθπλνάο ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο ηεο Ϋλζηαζεο ηνπ Ϊξζξνπ 15, παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118, 
απηΫο παξΫρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκΫξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο σο Ϊλσ πξνζεζκέαο. ε θΪζε 
Ϊιιε πεξέπησζε φπνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο Ϊλσ ζπκπιεξσκαηηθΫο 
πιεξνθνξέεο, απηΫο δέλνληαη ην αξγφηεξν εληφο Ϋμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο 
ησλ πξνζθνξψλ. ΚαλΫλαο ππνςάθηνο δελ κπνξεέ ζε νπνηαδάπνηε πεξέπησζε λα επηθαιεζζεέ 
πξνθνξηθΫο απαληάζεηο εθ κΫξνπο ηνπ αλαζΫηνπζαο αξράο. 
 
 
1.6  ΥΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ & ΑΠΟΦΡΑΓΙΖ   ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
Οη ππνςάθηνη αλΪδνρνη πξΫπεη λα ππνβΪινπλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε ην αξγφηεξν κΫρξη ηελ 07/01/2015 θαη ψξα 15:00 ζηελ Ϋδξα ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο, ΑγξΪθσλ 3 -5, Μαξνχζη Αηηηθάο. 
 
ΠξνζθνξΫο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηΪ ηελ παξαπΪλσ εκεξνκελέα θαη ψξα δελ απνζθξαγέδνληαη 
αιιΪ επηζηξΫθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 
 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεέ ζηελ Ϋδξα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ζηελ πξναλαθεξφκελε 
δηεχζπλζε, ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, άηνη ηελ 08/01/2015 θαη ψξα 12:00 
 

http://www.keelpno.gr/
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Άρκρο 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
2.1   ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 
Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκό Ϋρνπλ: 
 
ΦπζηθΪ ά λνκηθΪ πξόζσπα ά ελώζεηο/θνηλνπξαμέεο απηώλ ά ζπλεηαηξηζκνέ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην αληηθεέκελν ηνπ ππνΫξγνπ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα ά 
ζε Ϊιιν θξΪηνο – κΫινο ηεο Δ.Δ. ά ηνπ Δ.Ο.Υ ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη ηε 
πκθσλέα Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ Π.Ο.Δ., ε νπνέα θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 2513/1997 ά 
πξνεξρφκελα απφ ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ζπλΪςεη επξσπατθΫο ζπκθσλέεο κε ηελ Δ.Δ., θαη ηα 
νπνέα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξέδνληαη ζηελ ζπλΫρεηα ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 
 
Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκΫλε λνκηθά κνξθά γηα ηελ 
ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο ηνπο. Χζηφζν, ζε πεξέπησζε πνπ δηαθεξπζζφκελν Ϋξγν θαηαθπξσζεέ 
ζε Ϋλσζε πξνζψπσλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά δηθαηνχηαη, εθ‟ φζνλ ην ζεσξάζεη αλαγθαέν γηα ηελ 
ηθαλνπνηεηηθά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, λα δεηάζεη απφ ηελ Ϋλσζε λα πεξηβιεζεέ νξηζκΫλε λνκηθά 
κνξθά θαη ε Ϋλσζε ζηελ πεξέπησζε απηά ππνρξενχηαη λα ην πξΪμεη. 
Φπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηΫρεη απηφλνκα ά κε Ϊιια θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα ζηνλ 
δηαγσληζκφ δελ κπνξεέ επέ πνηλά απνθιεηζκνχ λα κεηΫρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κέα πξνζθνξΫο 
γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ ππνΫξγνπ. 
 
1. Δλώζεηο πξνζώπσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, κε ηηο παξαθΪησ πξνυπνζΫζεηο: 
 
Όια ηα πξφζσπα ηεο Έλσζεο λα θαιχπηνπλ ηελ απαέηεζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγέαο ηνπο ζηελ 
ΔιιΪδα ά ζε Ϊιιν θξΪηνο - κΫινο ηεο Δ.Δ. ά ηνπ ΔΟΥ ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη ηε 
πκθσλέα Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ ΠΟΔ. 
ηελ πξνζθνξΪ αλαγξΪθεηαη απαξαηηάησο ην πνζνζηφ ζπκκεηνράο θΪζε πξνζψπνπ θαη ην εηδηθφ 
κΫξνο ηνπ Ϋξγνπ κε ην νπνέν ζα αζρνιεζεέ ζηα πιαέζηα ηεο πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ. 
 
Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκΫλε λνκηθά κνξθά γηα ηελ 
ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο ηνπο. Χζηφζν, ζε πεξέπησζε πνπ ην πξνθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα 
Ϋξγν θαηαθπξσζεέ ζε Ϋλσζε πξνζψπσλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά δηθαηνχηαη, εθ‟ φζνλ ην ζεσξάζεη 
αλαγθαέν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, λα δεηάζεη απφ ηελ Ϋλσζε λα πεξηβιεζεέ 
ζε νξηζκΫλε λνκηθά κνξθά, ζηελ πεξέπησζε απηά, ε Ϋλσζε ππνρξενχηαη λα ην πξΪμεη. 
 
Με ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο επζχλεηαη Ϋλαληη ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο 
αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ά αλΪζεζεο ηεο πξνκάζεηαο ηνπ 
εμνπιηζκνχ, ε επζχλε απηά εμαθνινπζεέ κΫρξη πιάξνπο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
2. Δλώζεηο εηαηξεηώλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, κε ηηο παξαθΪησ πξνυπνζΫζεηο: 
 
Σν Ϋγγξαθν ππνβνιάο θνηλάο πξνζθνξΪο λα ππνγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ απφ φινπο ηνπο 
ζπκκεηΫρνληεο ζηελ Ϋλσζε ά απφ θνηλφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκΫλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθά 
πξΪμε. 
Όιεο νη ζπκκεηΫρνπζεο ζηελ Ϋλσζε εηαηξεέεο λα θαιχπηνπλ ηελ απαέηεζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγέαο 
ηνπο ζηελ ΔιιΪδα ά ζε Ϊιιν θξΪηνο - κΫινο ηεο Δ.Δ. ά ηνπ ΔΟΥ ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ 
ππνγξΪςεη ηε πκθσλέα Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ ΠΟΔ. 
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Να αλαγξΪθεηαη ππνρξεσηηθψο ε πνζφηεηα ησλ εηδψλ γηα ηελ  πξνκάζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, ά ην 
κΫξνο απηψλ (επέ ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξΪο) πνπ αληηζηνηρεέ ζην θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο. 
 
Σα κΫιε ησλ ελψζεσλ ά θνηλνπξαμηψλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, επζχλνληαη 
αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ Ϋλαληη ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζην 
δηαγσληζκφ θαη ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο (ζηελ πεξέπησζε πνπ ηνπο αλαηεζεέ ην Ϋξγν). 
Σνλέδεηαη φηη ζε πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ε επζχλε απηά εμαθνινπζεέ κΫρξη πιάξνπο εθηΫιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
ΜΫρξη ηελ νινθιάξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ απαγνξεχεηαη επέ πνηλά απνθιεηζκνύ ε 
αληηθαηΪζηαζε ά παξαέηεζε κειψλ ελψζεσλ πξνζψπσλ ά εηαηξεηψλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά 
πξνζθνξΪ. 
 
 
2.2 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

2.2.1  ΑΠΑΡΑΙΣΖΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (ΚΑΣΑΣΙΘΔΝΣΑΙ ΜΔ ΣΖΝ 
ΠΡΟΦΟΡΑ) 

 
Οη πξνζθΫξνληεο νθεέινπλ καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ λα θαηαζΫζνπλ ππνρξεσηηθΪ ηα παξαθΪησ 
δηθαηνινγεηηθΪ: 
 

I. Δγγύεζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 
6.2.1 ηεο παξνχζαο. 
 

II. Τπεύζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθΪζηνηε 
ηζρχεη ζηελ νπνέα: 

 
1. Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
2. Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο δελ Ϋρνπλ 

θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε γηα: 
 

α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξΪγξαθνο 1 
ηεο θνηλάο δξΪζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 
 
β) δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξΪμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 
26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξΪγξαθνο 1 ηεο 
θνηλάο δξΪζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

 
γ) απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 
48), 
 
δ) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο 
νδεγέαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 
ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ 
παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα 
ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
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πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνέα ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 
(Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305), 
 
ε) θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο απΪηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθέαο, ηεο ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπέαο. 

 
ε πεξέπησζε πνπ ν πξνζθΫξσλ εέλαη λνκηθφ πξφζσπν ηελ ελ ιφγσ ππεχζπλε δάισζε 
ππνβΪιινπλ: 
 

 Οη ΓηαρεηξηζηΫο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν εέλαη Ο.Δ, Δ.Δ ά Δ.Π.Δ. 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ   πξφζσπν εέλαη Α.Δ. 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ φηαλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη ζπλεηαηξηζκφο. 

 ε θΪζε Ϊιιε πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνέ ηνπ. 
 
IΙI. Τπεύζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, 
ζηελ νπνέα: 
 

1. Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2. Να δειψλεηαη φηη, κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο: 

 
- δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο. (Σα 
αιινδαπΪ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ά ππφ Ϊιιε αλΪινγε 
θαηΪζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο ζε πηψρεπζε ά ππφ Ϊιιε αλΪινγε δηαδηθαζέα) 
 
- δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα ζΫζεο ζε 
αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε. (Σα αιινδαπΪ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε 
αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά ππφ Ϊιιε αλΪινγε θαηΪζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζέα ζΫζεο ζε 
αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά ππφ Ϊιιε αλΪινγε δηαδηθαζέα) 
 
- εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο 
(θχξηαο θαη επηθνπξηθάο), αλαθΫξνληαο φινπο ηνπο θνξεέο ζηνπο νπνένπο εέλαη ππνρξεσκΫλνη λα 
θαηαβΪινπλ εηζθνξΫο θχξηαο θαη επηθνπξηθάο αζθΪιηζεο γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο 
πξνζσπηθφ. 
 
- εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
 
- εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν επηκειεηάξην θαη ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο. (Διεσκρίνιζη: Σηην 
Υπεύθσνη Δήλωζη να αναθέρεηαι ηο οικείο επιμεληηήριο και ηο ειδικό επάγγελμά ηοσς). (Σα 
αιινδαπΪ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα δειψλνπλ φηη εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθεένπ 
επηκειεηεξένπ ά ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθΫο νξγαλψζεηο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο θαη ην 
εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο). 
 
- δελ ηεινχλ ππφ θνηλά εθθαζΪξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, ά εηδηθά εθθαζΪξηζε 
ηνπ Ν. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, ά ππφ Ϊιιεο αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο (κφλν γηα 
αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα) θαη επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο 
θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ησλ αλσηΫξσ λνκνζεηεκΪησλ ά ππφ Ϊιιεο αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο 
(κφλν γηα αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα) 
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- δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε γηα αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βΪζε 
ακεηΪθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΑλΪπηπμεο. 
 
- Ο ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεέ λφκηκα (κφλν γηα ζπλεηαηξηζκνχο). 
 
Σημειώνεηαι: Υπεύθσνες δηλώζεις ηοσ Ν. 1599/1986 όπως εκάζηοηε ιζτύοσν, οι οποίες θα θέροσν 
ημερομηνία ενηός ηελεσηαίων 30 ημερολογιακών ημερών προ ηης καηαληηικής ημέρας σποβολής 
ηων προζθορών και δεν απαιηείηαι βεβαίωζη ηοσ γνήζιοσ ηης σπογραθής από αρμόδια διοικηηική 
αρτή ή ΚΕΠ. 
 

3. Να αλαιακβΪλεηαη ε ππνρξΫσζε γηα ηελ Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα πξνζθφκηζε, θαηΪ ην 
ζηΪδην ηεο θαηαθχξσζεο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο, 
 

IV.  Σα παξαζηαηηθΪ εθπξνζώπεζεο, 
 
Δθφζνλ ν ππνςάθηνο ζπκκεηΫρεη ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπ, ππνβΪιιεη καδέ κε ηελ 
πξνζθνξΪ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 
 
V. Σα λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα θΪζε ζπκκεηΫρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. έδξπζεο θαη νη 
ηξνπνπνηάζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθά Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκΫλν αληέγξαθν ά 
απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξΪθσλ ηξνπνπνηάζεψλ ηνπ (γηα 
Ο.Δ θαη Δ.Δ.). ηνηρεέα θαη Ϋγγξαθα απφ ηα νπνέα πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη ν 
Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ. , ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ δηθαέσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ 
ππνγξαθά ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα Ϋγγξαθα ηεο λνκηκνπνέεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ 
πξνθχπηεη επζΫσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθά κνξθά ησλ εηαηξεηψλ ά θΪζε Ϊιινπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
 
Δθφζνλ ν πξνζθΫξσλ απνηειεέ Ϋλσζε/θνηλνπξαμέα ππνςεθέσλ αλαδφρσλ πνπ ππνβΪιινπλ 
θνηλά πξνζθνξΪ, καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ππνβΪιινπλ ηα παξαπΪλσ θαηΪ πεξέπησζε 
δηθαηνινγεηηθΪ ησλ ζεκεέσλ II Ϋσο θαη V γηα θΪζε κΫινο πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε ά 
θνηλνπξαμέα. 
 
Δπέζεο, ζηελ πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε/θνηλνπξαμέα, απαηηεέηαη λα 
θαηαηεζνχλ ππνρξεσηηθΪ καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ: 
 
Α. πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ϋλσζεο/θνηλνπξαμέαο φπνπ: 
 

 λα ζπζηάλεηαη ε Ϋλσζε/θνηλνπξαμέα 
 

 λα αλαγξΪθεηαη θαη λα νξνζεηεέηαη κε ζαθάλεηα ην κΫξνο ηνπ Ϋξγνπ πνπ αλαιακβΪλεη 
θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο/θνηλνπξαμέαο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξΪο, 

 

 λα δειψλεηαη Ϋλα κΫινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνέθεζε φισλ ησλ κειψλ 
ηεο Ϋλσζεο/θνηλνπξαμέαο (επηθεθαιάο) 

 

 λα νξέδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Ϋλσζεο/θνηλνπξαμέαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηελ 
εθπξνζψπεζε ηεο Ϋλσζεο/θνηλνπξαμέαο θαη ησλ κειψλ ηεο Ϋλαληη ηεο αλαζΫηνπζαο 
αξράο. 
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Β. ΠξΪμε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο/θνηλνπξαμέαο απφ ην νπνέν λα 
πξνθχπηεη ε Ϋγθξηζά ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ κΫινπο ζηελ Ϋλσζε/θνηλνπξαμέα θαη ζηνλ παξφληα 
δηαγσληζκφ. 
 
Δπηζεκαέλεηαη φηη : 
 

 ε πεξέπησζε πνπ ν πξνζθΫξσλ εέλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε ππεχζπλε δάισζε ηνπ 
ζεκεένπ III, ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. 

 

 ΓηθαηνινγεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη ζε θξΪηνο εθηφο ΔιιΪδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθΪ 
απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

 
Τπνρξεώζεηο / δηεπθξηλέζεηο ζρεηηθΪ κε Ϋλσζε/θνηλνπξαμέα 
 

1. Ζ Ϋλσζε/θνηλνπξαμέα δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεέ ηδηαέηεξε λνκηθά κνξθά 
πξνθεηκΫλνπ λα ππνβΪιεη πξνζθνξΪ. Χζηφζν ζηελ πεξέπησζε πνπ ηεο αλαηεζεέ ην Ϋξγν, 
εέλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά λα πεξηβιεζεέ νξηζκΫλε λνκηθά 
κνξθά, ζην βαζκφ πνπ απηφ εέλαη αλαγθαέν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθά εθηΫιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
 

2. Με ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο/θνηλνπξαμέαο επζχλεηαη 
αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ Ϋξγνπ ζηελ Ϋλσζε/ 
θνηλνπξαμέα, ε επζχλε απηά εμαθνινπζεέ κΫρξη πιάξνπο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 
3. ε πεξέπησζε πνπ εμαηηέαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδάπνηε ιφγν, κΫινο ηεο Ϋλσζεο/ 

θνηλνπξαμέαο δελ κπνξεέ λα αληαπνθξηζεέ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κΫινπο ηεο Ϋλσζεο/ 
θνηλνπξαμέαο θαηΪ ην ρξφλν εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηφηε εΪλ νη ζπκβαηηθνέ φξνη 
κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκεέλαληα κΫιε ηεο Ϋλσζεο/θνηλνπξαμέαο, ε 
ζχκβαζε εμαθνινπζεέ λα πθέζηαηαη σο Ϋρεη θαη λα παξΪγεη φια ηα Ϋλλνκα απνηειΫζκαηΪ 
ηεο κε ηελ έδηα ηηκά θαη φξνπο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιάξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα 
ελαπνκεέλαληα κΫιε ζα εμεηαζζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ε νπνέα θαη ζα απνθαζέζεη 
ζρεηηθΪ. ΔΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά απνθαζέζεη φηη ηα ελαπνκεέλαληα κΫιε δελ επαξθνχλ 
λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ηφηε απηΪ νθεέινπλ λα νξέζνπλ 
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΣΖ κε πξνζφληα αληέζηνηρα ηνπ κΫινπο πνπ αμηνινγάζεθε θαηΪ ηε 
δηΪξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΣΖ σζηφζν, πξΫπεη λα εγθξηζεέ απφ ηελ 
αλαζΫηνπζα αξρά. 
 

4. Γηα ελψζεηο/θνηλνπξαμέεο νη απαξΪβαηνη φξνη (i), (ii), (iii) θαη (iv) ηεο 2.2.2 θαησηΫξσ 
εθαξκφδνληαη, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, γηα θΪζε κΫινο ηεο. 
 

2.2.2 ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΣΔΚΜΖΡΙΧΖ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΔΛΑΥΙΣΧΝ 
ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Οη ππνςάθηνη αλΪδνρνη ζα πξΫπεη επέζεο λα πιεξνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο, κε πνηλά 
απνθιεηζκνχ, ηηο παξαθΪησ ειΪρηζηεο πξνϋπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ, (θξηηάξηα 
ηερληθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο ηθαλφηεηαο ηνπο): 
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i. Να δηαζΫηνπλ ηελ θαηΪιιειε ππνδνκά γηα ηελ επηηπρά πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ. Δηδηθφηεξα ν 
πξνζθΫξσλ γηα ηελ ηθαλνπνέεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο απαέηεζεο ζα πξΫπεη λα 
ζπκπεξηιΪβεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ , ηα εμάο: 
 

  ηνηρεέα ηνπ πξνζθΫξνληνο (επσλπκέα, λνκηθά κνξθά, Ϋηνο έδξπζεο, δηεχζπλζε, 
ηειΫθσλν, fax, φλνκα ηνπ αξκνδένπ πξνζψπνπ γηα ηελ πξνζθνξΪ). 

 

  Πεξηγξαθά ηεο επηρεηξεκαηηθάο δνκάο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ 
πξνζθΫξνληνο (λνκηθά κνξθά, Ϋηνο έδξπζεο, νξγΪλσζε, εχξνο δξαζηεξηνηάησλ, 
ζπλεξγαζέεο, θιπ.) 

 

  Πεξηγξαθά ηεο ππνδνκάο ηνπ πξνζθΫξνληνο (θεληξηθΪ γξαθεέα, ππνθαηαζηάκαηα, 
εγθαηαζηΪζεηο, εμνπιηζκφο, κεραλνγξαθηθά ππνδνκά) 

 
ii. Να δηαζΫηεη απνδεδεηγκΫλε επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα ζηελ πινπνέεζε θαη ζηελ δηαρεέξηζε 

παξφκνησλ κε ην πξνθεξπζζφκελν Ϋξγν, γηα ινγαξηαζκφ θνξΫσλ ηνπ δεκφζηνπ, 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ά/ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα. Δηδηθφηεξα ν πξνζθΫξσλ γηα ηελ 
ηθαλνπνέεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο απαέηεζεο ζα πξΫπεη: 
 

 Να Ϋρεη εθηειΫζεη ηνπιΪρηζηνλ δχν (2) Ϋξγα πνπ λα ζρεηέδνληαη κε ηελ πξνκάζεηα θαη ηελ 
παξαγσγηθά ιεηηνπξγέα εμνπιηζκνχ βηνταηξηθάο ηερλνινγέαο ην θαζΫλα απφ ηα νπνέα λα 
εέλαη πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ ά έζνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ αλΪζεζε Ϋξγνπ 
ηελ ηειεπηαέα πεληαεηέα. 

 

 Να ιακβΪλεη κΫηξα γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ. 
 

Ο ππνςάθηνο αλΪδνρνο νθεέιεη λα απνδεέμεη ηελ αλσηΫξσ ειΪρηζηε πξνυπφζεζε 
ζπκκεηνράο, θαηαζΫηνληαο κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπ (εληφο ηνπ ΦαθΫινπ 
Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνράο), πέλαθα ησλ θπξηφηεξσλ Ϋξγσλ πνπ εθηΫιεζε ά ζηα 
νπνέα ζπκκεηεέρε θαηΪ ηα πΫληε (5) ηειεπηαέα Ϋηε (2008–2013) θαη ηθαλνπνηνχλ 
ηελ παξαπΪλσ πξνυπφζεζε. Ο πέλαθαο Ϋξγσλ πξΫπεη λα ζπληαρζεέ ζχκθσλα κε 
ην αθφινπζν ππφδεηγκα : 

 

Α/Α 
 

ΠΔΛΑΣΖ 
 

ΤΝΣΟΜΖ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ 
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΔΡΓΟΤ 
 

ΠΡΟΩΠΟ-
ΛΟΓΙΜΟ 

 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΦΑΖ 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΖ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ 

ΤΝΔΙΦΟΡΑ
 ΣΟ ΔΡΓΟ 

 

ΠΟΟΣΟ 
ΤΜΜΔΣΟΥ

Ζ 
ΣΟ ΔΡΓΟ 
(πξνϋπνιν

γηζκόο) 

ΣΟΙΥΔΙΟ 
ΣΔΚΜΖΡΙ

ΧΖ 
(ηύπνο & 

εκεξνκελ

έα) 

         

 

 εΪλ ν ΠειΪηεο εέλαη Γεκφζηνο ΦνξΫαο σο ζηνηρεέν ηεθκεξέσζεο 
ππνβΪιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ά πξσηφθνιιν παξαιαβάο ά βεβαέσζε 
θαιάο εθηΫιεζεο πνπ Ϋρεη ζπληαρζεέ θαη αξκνδέσο ππνγξαθεέ απφ 
ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρά.  

 

 εΪλ ν ΠειΪηεο εέλαη Ηδησηηθφο Οξγαληζκφο, σο ζηνηρεέν ηεθκεξέσζεο 
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ππνβΪιιεηαη δάισζε ηνπ ηδηψηε Οξγαληζκνχ φπσο εθπξνζσπεέηαη απφ 

ηνλ Νφκηκν Δθπξφζσπφ ά θαηΪιιεια εμνπζηνδνηεκΫλν πξφζσπν, θαη φρη 

ε ζρεηηθά χκβαζε Έξγνπ 

 Όπνπ 

«ΠΑΡΟΤΑ ΦΑΖ»: νινθιεξσκΫλν επηηπρψο/ζε εμΫιημε 
 

«ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ»: πηζηνπνηεηηθφ Γεκφζηαο Αξράο, πξσηφθνιιν 
παξαιαβάο Γεκφζηαο Αξράο, δάισζε πειΪηε-ηδηψηε, δάισζε ππνςεθένπ 
Αλαδφρνπ. 

1.  
Απφ ηα Ϋξγα πνπ ζα αλαθΫξεη σο εκπεηξέα ν ππνςάθηνο, Ϋλα (1) ηνπιΪρηζηνλ, ζα 
πξΫπεη λα παξνπζηαζηεέ αλαιπηηθΪ. 

 
iii. Να Ϋρεη ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαέσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξάζεσλ 

(2011, 2012 ,2013 – εκεξνινγηαθΪ Ϋηε)  κεγαιχηεξν απφ ην 150% ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ) ηνπ ππφ αλΪζεζε Ϋξγνπ. ε 
πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο δξαζηεξηνπνηεέηαη γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα 
κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξάζεσλ, ηφηε ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ γηα 
φζεο δηαρεηξηζηηθΫο ρξάζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη, ζα πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο 
απφ ην 150% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ϋξγνπ. Ο ππνςάθηνο αλΪδνρνο, ζχκθσλα κε 
ηελ πεξέ εηαηξεηψλ λνκνζεζέα ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο, ππνβΪιιεη: 

Γάισζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηάζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ζε πεξέπησζε πνπ δελ 
ππνρξενχηαη ζηελ Ϋθδνζε ηζνινγηζκψλ, ππνγεγξακκΫλε θαη απφ ην ινγηζηά ηεο 
επηρεέξεζεο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα Ϋληππα ηεο εθνξεέαο Δ3 γηα ηελ απφδεημε ηνπ 
εηάζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (εθφζνλ ππΪξρεη δπλαηφηεηα ζε ζρΫζε κε ην ρξφλν ιεηηνπξγέαο 
ηεο επηρεέξεζεο ζα αθνξΪ ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ ηξΫρνληνο Ϋηνπο νηθνλνκηθΫο 
ρξάζεηο). 

 

 ΛακβΪλεη απνδεδεηγκΫλα κΫηξα γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπ 
ζρεηέδνληαη κε ην πξνθεξπζζφκελν Ϋξγν. Πξνο ηνχην νθεέιεη λα ζπκπεξηιΪβεη ζηελ 
πξνζθνξΪ ηνπ πηζηνπνηεηηθφ δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο ΗSO 9001:2008 ά Ϊιιν ηζνδχλακν, 
εθδηδφκελνπ απφ επέζεκα ηλζηηηνχηα ά επέζεκεο ππεξεζέεο πνηνηηθνχ ειΫγρνπ (π.ρ. 
Δλψζεηο Υξεζηψλ, ISO, CCITT, ΔΛΟΣ, TUV θιπ.), ά Ϊιιεο ππεξεζέεο αλαγλσξηζκΫλεο 
αξκνδηφηεηαο ζε ηζρχ, κε πεδέν εθαξκνγάο πνπ λα θαιχπηεη ηηο πξνθεξπζζφκελεο 
ππεξεζέεο.  

 Πξνζθνκέζεη ζηνηρεέα αλαθνξηθΪ κε ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεέ, πνπ ζα ηεθκεξηψλνπλ 
ηελ αξηζκεηηθά ηνπ επΪξθεηα αιιΪ θαη ζηνηρεέα πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ φηη δηαζΫηεη 
πξνζσπηθφ επαξθΫο ζε πιάζνο θαη δεμηφηεηεο γηα λα θΫξεη ζε πΫξαο ην Ϋξγν. Δηδηθφηεξα 
ν πξνζθΫξσλ ζα πξΫπεη: 

 
λα πξνζθνκέζεη ζηνηρεέα πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ φηη απαζρνιεέ δΫθα (10) ηνπιΪρηζηνλ Ϊηνκα 
κφληκνπ πξνζσπηθνχ. Γηα ηελ ηθαλνπνέεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο απαέηεζεο ν πξνζθΫξσλ ζα 
πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη πέλαθα πξνζσπηθνχ θαη σξψλ εξγαζέαο ζεσξεκΫλν απφ ηελ αξκφδηα 
αξρά. 

 
 Ζ νκΪδα Ϋξγνπ λα απνηειεέηαη απφ: 
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 Τπεχζπλν Ϋξγνπ ν νπνένο λα δηαζΫηεη 5εηά ηνπιΪρηζηνλ επαγγεικαηηθά εκπεηξέα ζε 

Ϋξγα εγθαηΪζηαζεο, παξακεηξνπνέεζεο θαη ιεηηνπξγέαο βηνηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ.  
 

 Έλα (1) ζηΫιερνο πνπ λα δηαζΫηεη 3εηά ηνπιΪρηζηνλ ηερληθά επαγγεικαηηθά εκπεηξέα 
ζε ζΫκαηα ιεηηνπξγέαο θαη ζπληάξεζεο βηνηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ αλΪινγνπ κε ην 
πξνθπξεζζφκελν Ϋξγν  
 

 Γχν (2) ζηειΫρε πνπ λα δηαζΫηνπλ 2εηά ηνπιΪρηζηνλ επαγγεικαηηθά εκπεηξέα ζε 
ζΫκαηα ππεξεζηψλ ππνζηάξημεο ρξεζηψλ.  

 
 Ηθαλφ αξηζκφ ζηειερψλ θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ αλαδφρνπ πνπ λα ζπκπιεξψλεη 

αξηζκεηηθΪ θαη ζε εκπεηξέα ηελ νκΪδα Ϋξγνπ ψζηε λα πινπνηεζνχλ φιεο νη 
απαξαέηεηεο ππεξεζέεο. 

 
Ο ππνςάθηνο αλΪδνρνο νθεέιεη λα απνδεέμεη ηελ αλσηΫξσ ειΪρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνράο, 
θαηαζΫηνληαο κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπ (εληφο ηνπ θαθΫινπ δηθαηνινγεηηθψλ) ηα αθφινπζα ζηνηρεέα 
ηεθκεξέσζεο: 
 

 Πέλαθα ησλ 
ππαιιάισλ 

ηνπ 
ππνςάθηνπ 

αλαδφρνπ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ νκΪδα Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 
 
 
Πέλαθαο ησλ ζηειερψλ ησλ ππεξγνιΪβσλ ηνπ ππνςάθηνπ αλαδφρνπ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ 
νκΪδα Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 
 

Α/Α 

Δπσλπκέα 

Δηαηξεέαο 

ΤπεξγνιΪβνπ 

 

Ολνκαηεπώλπκν 

ΜΫινπο ΟκΪδαο 

Έξγνπ 

Ρόινο ζηελ 

ΟκΪδα Έξγνπ Αλζξσπνκάλεο 

     

 
Πέλαθαο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ππνςάθηνπ αλαδφρνπ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ νκΪδα 
Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 
 

Α/Α 

 

Ολνκαηεπώλπκν ΜΫινπο ΟκΪδαο 

Έξγνπ 

 

Ρόινο ζηελ 

ΟκΪδα Έξγνπ 

 

Αλζξσπνκάλεο 

 

    

 
ΒηνγξαθηθΪ ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ηεο νκΪδαο Ϋξγνπ (ζχκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηνπ 
παξαξηάκαηνο ΗΗΗ ηεο παξνχζαο). 
 

Α/Α 
Εταιρεία (ςε 

περίπτωςθ Ζνωςθσ / 
Κοινοπραξίασ) 

Ονοματεπϊνυμο 
Μζλουσ Ομάδασ 

Ζργου 

όλοσ ςτθν Ομάδα 
Ζργου 

Ανκρωπομινεσ 
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Όηαλ νη πξνζθΫξνληεο πξνηέζεληαη λα ρξεζηκνπνηάζνπλ ηξέηνπο, (ππεξγνιΪβνπο ά/θαη 
εμσηεξηθνχο ζπλεξγΪηεο,) γηα ηελ πινπνέεζε κΫξνπο ηνπ Ϋξγνπ, πξΫπεη λα θαηαζΫζνπλ θαηΪζηαζε 
κε ηα πιάξε ζηνηρεέα ησλ ππεξγνιΪβσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηάζνπλ θαζψο θαη ηα αληέζηνηρα κΫξε ηνπ Ϋξγνπ πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηάζνπλ. 
Δπηπξφζζεηα πξΫπεη λα θαηαζΫζνπλ δειψζεηο ζπλεξγαζέαο, ησλ λνκέκσλ εθπξνζψπσλ ησλ 
ππεξγνιΪβσλ ά/θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ κε ηηο νπνέεο ζα δειψλνπλ φηη απνδΫρνληαη ηελ 
εθηΫιεζε ηνπ ηκάκαηνο ηνπ Ϋξγνπ ζε πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζηνλ πξνζθΫξνληα. Ζ ελ ιφγσ θαηΪζηαζε ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ηελ εμάο κνξθά: 
 

Πεξηγξαθά ηκάκαηνο πνπ 
πξνηέζεηαη ν ππνςάθηνο 

αλΪδνρνο λα αλαζΫζεη ζε 
ππεξγνιΪβν/ εμσηεξηθφ 

ζπλεξγΪηε 
 

Δπσλπκέα ππεξγνιΪβνπ/ 
εμσηεξηθνχ ζπλεξγΪηε 

 

Ζκεξνκελέα δάισζεο 
ζπλεξγαζέαο 

 

   

   

 
Αμηνιφγεζε ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο γέλεηαη κφλν γηα ηνπο πξνζθΫξνληεο πνπ πιεξνχλ ηα 
παξαπΪλσ θξηηάξηα. ε αληέζεηε πεξέπησζε ε πξνζθνξΪ ηνπο απνξξέπηεηαη, αηηηνινγεκΫλα, σο 
κε Ϋρνπζα εθπιεξψζεη ηηο ειΪρηζηεο ηηζΫκελεο πξνυπνζΫζεηο θαη επηζηξΫθνληαη νη ππνθΪθεινη 
ηερληθάο θαη νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο θιεηζηνέ ζηνπο απνθιεηζζΫληεο. 
Γηεπθξηλέδεηαη φηη : 

 Ο ππνςάθηνο αλΪδνρνο κπνξεέ λα ππνβΪιιεη εθηφο ησλ αλσηΫξσ ζηνηρεέσλ 
ηεθκεξέσζεο θαη θΪζε Ϊιιν ζηνηρεέν ηεθκεξέσζεο ηεο επΪξθεηΪο ηνπ. 

 

 ε πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο απνηειεέ Ϋλσζε/ θνηλνπξαμέα: 
 

- ηα απαηηνχκελα ζηελ παξνχζα παξΪγξαθν ζηνηρεέα ηεθκεξέσζεο πξΫπεη λα 
ππνβΪιινληαη αλΪινγα κε ηε θχζε ηνπο ρσξηζηΪ γηα θΪζε κΫινο ηεο 
Ϋλσζεο/θνηλνπξαμέαο ά ζπγθεληξσηηθΪ γηα ηελ Ϋλσζε/θνηλνπξαμέα 

 
- επηηξΫπεηαη ε κεξηθά θΪιπςε ησλ πξνυπνζΫζεσλ απφ ηα κΫιε ηεο, αξθεέ φκσο 
ζπλνιηθΪ λα θαιχπηνληαη φιεο. 

 

 Αλ ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο δξαζηεξηνπνηεέηαη γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα κηθξφηεξν 
ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξάζεσλ, θαηαζΫηεη ηα ζηνηρεέα ηεθκεξέσζεο ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθάο ηνπ ηθαλφηεηαο γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ. 

 

 ηνηρεέα ηεθκεξέσζεο πνπ εθδέδνληαη ζε γιψζζα Ϊιιε, εθηφο ηεο ειιεληθάο, ζα 
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθΪ απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά 
γιψζζα. 

 
2.2.3 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ (ΚΑΣΑΣΙΘΔΝΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΣΖ 
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ) 
ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ν πξνζθΫξσλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε 
εληφο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο 
ζε απηφλ κε βεβαέσζε παξαιαβάο ά ζχκθσλα κε ην Ν.2672/1998 (Α‟ 290), νθεέιεη λα ππνβΪιιεη 
ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αλαθΫξνληαη παξαθΪησ. Ο 
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πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο παξαδέδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ αξκφδηα επηηξνπά ε 
νπνέα πξνβαέλεη ζηελ απνζθξΪγηζά ηνπ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη απφ ηε ζρεηηθά 
πξφζθιεζε. Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξέζθνληαη ζηε δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο ηνπ θαθΫινπ 
δηθαηνινγεηηθψλ ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηΫζεθαλ. Ο πξναλαθεξφκελνο 
ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εέλαη δπλαηφ: 
εέηε: 

α. λα ππνβιεζεέ ζηα γξαθεέα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, θαηΪ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 
ηεο πξνζεζκέαο ησλ εέθνζη (20) εκεξψλ θαη κΫρξη ηελ ψξα πνπ Ϋρεη θαζνξηζζεέ γηα ηελ 
απνζθξΪγηζά ηνπ, 

εέηε: 
β. λα απνζηαιεέ ζηελ παξαπΪλσ δηεχζπλζε κε νπνηνδάπνηε ηξφπν θαη λα παξαιεθζεέ κε 
απφδεημε, κε ηελ απαξαέηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα Ϋρεη παξαιεθζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα 
αξρά κΫρξη ηελ πξνεγνχκελε εκΫξα ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ηεο πξνζεζκέαο ησλ 
εέθνζη (20) εκεξψλ. 

 
Ζ ππεξεζέα δηελΫξγεηαο δελ αλαιακβΪλεη θακέα επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηΫξεζε ζηελ Ϊθημε ηνπ 
θαθΫινπ, απφ νπνηαδάπνηε αηηέα, πνπ απνζηΫιιεηαη κε ηνλ σο Ϊλσ (β) ηξφπν. ΦΪθεινο πνπ εέηε 
ππνβιάζεθε κεηΪ ηελ θαζνξηζκΫλε εκεξνκελέα εέηε δελ Ϋθζαζε Ϋγθαηξα ζηελ ππεξεζέα 
δηελΫξγεηαο, ζα επηζηξΫθεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα ρσξέο λα Ϋρεη απνζθξαγηζζεέ. 
 
Δθφζνλ ν θΪθεινο απνζηαιεέ ζηελ ππεξεζέα δηελΫξγεηαο κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν, ζα πξΫπεη ζε 
απηφλ λα αλαγξΪθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 
 

- <<ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ 
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ>>. 

- Ο πιάξεο ηέηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ. 
- Σν αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ 
- Ζ εκεξνκελέα απνζθξΪγηζεο ηνπ θαθΫινπ 
- Σα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιΫα 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΖΜΑΝΖ ΦΑΚΔΛΟΤ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 
 

ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΧΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΣΙΘΔΝΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
ΚΫληξν ΔιΫγρνπ Καη Πξφιεςεο ΝνζεκΪησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) 

ΑγξΪθσλ 3-5, 15123, Μαξνχζη 
 

ΑθνξΪ ηε ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡ. _____/___/2014 
ηνπ ππνΫξγνπ 2  κε ηέηιν: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ» 
ζην πιαέζην ηεο πξΪμεο: 

 «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΣΖΝ 
ΠΡΧΙΜΖ ΓΙΑΓΝΧΖ, ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΖ ΚΑΙ ΔΠΙΓΖΜΙΟΛΟΓΙΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΝΔΟΓΝΙΚΖ 

ΒΑΡΖΚΟΨΑ» 
 

Ζκεξνκελέα ΓηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ: 07/01/2015 
ΑπνζηνιΫαο: ……………………………………………………..… (ζπκπιεξψλνληαη: πιάξεο 
επσλπκέα-δηαθξηηφο ηέηινο - Σαρ. Γηεχζπλζε, Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλέαο, ηει., fax& e-mail) 

Ζκεξνκελέα απνζθξΪγηζεο ηνπ θαθΫινπ: 08/01/2015 
Ώξα απνζθξΪγηζεο: 12:00 

ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ ά ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 
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ΓηθαηνινγεηηθΪ πξνζσπηθάο θαηΪζηαζεο 
 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά 
δηθαζηηθάο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ 
απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη, φηη 
δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα : 
 

α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξΪγξαθνο 1 ηεο 
θνηλάο δξΪζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 
 
β) δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξΪμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο 
Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 
98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου (EE L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2), 
 

γ) απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48), 
 
δ) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο 
νδεγέαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο 
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ 
Οδεγέα 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, 
ζει. 76) ε νπνέα ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 
3424/2005 (Α΄ 305), 
 
ε) θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο απΪηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο πιαζηνγξαθέαο, ηεο 
ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπέαο. 
 
Τπφρξενη πξνζθφκηζεο απνζπΪζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ αξκφδηαο 
δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο, εέλαη ηα θπζηθΪ πξφζσπα, νη 
δηαρεηξηζηΫο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο 
(Δ.Π.Δ.), ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ (Α.Δ.), ν πξφεδξνο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 
 

2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ 
εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο 
πηψρεπζεο. 
 

3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ 
εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε 
δηαδηθαζέα ζΫζεο ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε. 

 
4. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε αξρά, απφ ην νπνέν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ εηδνπνέεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθάο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
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ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά, ηα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ παξαπΪλσ 
πεξηπηψζεσλ (2), (3) θαη (4) εθδέδνληαη κε βΪζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ 
εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 
 
 

5. Ο ππνςάθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέζεη ππεχζπλε δάισζε ζηελ νπνέα λα δειψλνληαη 
νη αζθαιηζηηθνέ θνξεέο ζηνπο νπνένπο εέλαη ππνρξεσκΫλνο, θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο σο 
Ϊλσ εηδνπνέεζεο, λα θαηαβΪιεη αζθαιηζηηθΫο εηζθνξΫο γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηφλ 
πξνζσπηθφ. 

 
6. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεένπ επηκειεηεξένπ ά ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθάο νξγΪλσζεο, κε ην 

νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο, 
θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηΫξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 
παξακΫλνπλ εγγεγξακκΫλνη κΫρξη ηεο επέδνζεο ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο. 
 

7.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ 
εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλά εθθαζΪξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, 

   ά εηδηθά εθθαζΪξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, ά Ϊιιεο αλΪινγεο 
θαηαζηΪζεηο (κφλν γηα αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα) θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 
δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ησλ αλσηΫξσ 
λνκνζεηεκΪησλ ά ππφ Ϊιιεο αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο (κφλν γηα αιινδαπΪ λνκηθΪ 
πξφζσπα). 

 
8. Οη ζπλεηαηξηζκνέ, βεβαέσζε αξκφδηαο αξράο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεέ λφκηκα. 

 
ε πεξέπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςάθηνπ αλαδφρνπ νξηζκΫλα απφ ηα πην πΪλσ 
δηθαηνινγεηηθΪ δελ εθδέδνληαη ά δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πΪλσ πεξηπηψζεηο, 
πξΫπεη επέ πνηλά απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ ππνςάθηνπ αλαδφρνπ 
ά, ζηα θξΪηε φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, κε ππεχζπλε δάισζε ηνπ ππνςάθηνπ 
αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθά αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςάθηνπ αλαδφρνπ ζηελ νπνέα ζα βεβαηψλεηαη φηη ζηε 
ζπγθεθξηκΫλε ρψξα δελ εθδέδνληαη ηα ζπγθεθξηκΫλα Ϋγγξαθα θαη φηη ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο δελ 
βξέζθεηαη ζηελ αληέζηνηρε θαηΪζηαζε. 
 

9. Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνέα ζα δειψλνπλ φηη: 
 

α) Ζ επηρεέξεζά ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγέαο, 
 
β) Γελ Ϋρεη απνθιεηζζεέ ε ζπκκεηνρά ηνπο ζε δηαγσληζκφ, κε ακεηΪθιεηε απφθαζε, 
 
γ) Γελ Ϋρνπλ ππνπΫζεη ζε ζνβαξφ παξΪπησκα θαηΪ ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο, 
 
δ) Ζ επηρεέξεζε εέλαη ζπλεπάο ζηελ εθπιάξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ φζν θαη 
ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γΫλεη πξνο ην δεκφζην ηνκΫα, 
 
ε) Γελ Ϋρνπλ θΪλεη ςεπδεέο ά αλαθξηβεέο δειψζεηο θαηΪ ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη 
απφ ηελ Τπεξεζέα. 
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Δθφζνλ ν πξνζθΫξσλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε απνηειεέ Ϋλσζε/θνηλνπξαμέα 
ππνςεθέσλ αλαδφρσλ πνπ ππΫβαιιαλ θνηλά πξνζθνξΪ, πξνζθνκέδνληαη ηα παξαπΪλσ θαηΪ 
πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ ησλ ζεκεέσλ 1 Ϋσο θαη 8 γηα θΪζε κΫινο πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε ά 
θνηλνπξαμέα. 
 
Δπηζεκαέλεηαη φηη : 
 
- ΓηθαηνινγεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη ζε θξΪηνο εθηφο ΔιιΪδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθΪ απφ 
επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 
 
Ζ κε Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα ππνβνιά ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηΪ ιφγν 
απνθιεηζκνχ ηνπ πξνζθΫξνληα απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 
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Άρκρο 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 
3.1 ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 
Οη πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθΫξνληεο γηα δηαθφζηεο ζαξΪληα εκΫξεο (240), 
πξνζεζκέα πνπ αξρέδεη απφ ηελ επφκελε ηεο ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπΪλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ 
απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 
 
Οη ππνςάθηνη αλΪδνρνη δελ Ϋρνπλ δηθαέσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, ά κΫξνο ηεο, κεηΪ 
ηελ θαηΪζεζά ηεο. ε πεξέπησζε πνπ ε πξνζθνξΪ ά κΫξνο ηεο απνζπξζεέ ν δηαγσληδφκελνο 
ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 
 

 Έθπησζε θαη απψιεηα θΪζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε 
 

 ΚαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ρσξέο Ϊιιε δηαηχπσζε ά δηθαζηηθά ελΫξγεηα. 
 
Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ εέλαη δπλαηφ λα παξαηαζεέ, εθ‟ φζνλ απηφ δεηεζεέ εγγξΪθσο απφ ηελ 
αλαζΫηνπζα αξρά, θαη‟ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ην παξαπΪλσ νξηδφκελν. 
Αλαθνέλσζε επηινγάο αλαδφρνπ κπνξεέ λα γέλεη θαη κεηΪ ηε ιάμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, 
δεζκεχεη φκσο ηνλ δηαγσληδφκελν κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεέ. 
 
3.2 ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

ΔλαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο δε γέλνληαη δεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. 
 
ΔΪλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο, δε ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςάθηνο αλΪδνρνο, 
ν νπνένο ζα ππνβΪιιεη ηΫηνηαο θχζεο πξνηΪζεηο δελ δηθαηνχηαη ζε θακέα πεξέπησζε λα 
δηακαξηπξεζεέ ά λα επηθαιεζηεέ ιφγνπο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηΪζεσλ απηψλ. 
 
Ζ πξνζθνξΪ πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ά ππεξεζηψλ ηα νπνέα δελ εέλαη απαξαέηεηα γηα ηελ 
ηθαλνπνέεζε ησλ απαηηάζεσλ ηεο δηαθάξπμεο δελ απνθιεέεηαη, ζα δηαρσξέδνληαη φκσο ζαθψο, 
ηφζν ζηελ ηερληθά φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ θαη ζα δηεπθξηλέδεηαη φηη πξφθεηηαη πεξέ 
πξνζθνξΪο πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ά ππεξεζηψλ. 
 
3.3 ΜΔΡΙΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΠξνζθνξΫο πνπ δελ αληηκεησπέδνπλ εληαέα ην ζχλνιν ηνπ ππνΫξγνπ θαη ππνβΪιινληαη γηα κΫξνο 
ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ, δε γέλνληαη δεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. 
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3.4 ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

 
1. Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη ά απνζηΫιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ειιεληθά 
γιψζζα κΫζα ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ζε δπν αληέγξαθα. Έλα απφ ηα αληέγξαθα νξέδεηαη απφ 
ηνλ πξνζθΫξνληα σο πξσηφηππν θαη ζε θΪζε ζειέδα ηνπ, πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη επθξηλψο ε ιΫμε 
“ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ” θαη λα κνλνγξΪθεηαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ 
εέλαη επηθξαηΫζηεξν απφ θΪζε αληέγξαθν ηεο πξνζθνξΪο.  
 
2. ην θΪθειν θΪζε πξνζθνξΪο πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη επθξηλψο: 
 
1.1. Ζ ιΫμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 
1.2. Ο πιάξεο ηέηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ηo δηαγσληζκφ. 
1.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθάξπμεο θαη ην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ 
1.4. Ζ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
1.5. Σα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιΫα 
 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΖΜΑΝΖ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α 
 

ΚΫληξν ΔιΫγρνπ Καη Πξφιεςεο ΝνζεκΪησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) 
ΑγξΪθσλ 3-5, 15123, Μαξνχζη 

 
ΑθνξΪ ηε ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡ. _____/___/___/2014 

ηνπ ππνΫξγνπ 2  κε ηέηιν: 
«ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ» 

ζην πιαέζην ηεο πξΪμεο: 
 «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΣΖΝ 

ΠΡΧΙΜΖ ΓΙΑΓΝΧΖ, ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΖ ΚΑΙ ΔΠΙΓΖΜΙΟΛΟΓΙΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΝΔΟΓΝΙΚΖ 
ΒΑΡΖΚΟΨΑ» 

 
Ζκεξνκελέα ΓηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ: 07/01/2015 

ΑπνζηνιΫαο: ……………………………………………………..… (ζπκπιεξψλνληαη: πιάξεο 
επσλπκέα-δηαθξηηφο ηέηινο - Σαρ. Γηεχζπλζε, Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλέαο, ηει., fax& e-mail) 

Ζκεξνκελέα απνζθξΪγηζεο ηνπ θαθΫινπ: 08/01/2015 
Ώξα απνζθξΪγηζεο: 12:00 

ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ ά ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

 
3. ΜΫζα ζηνλ εληαέν θΪθειν ηεο πξνζθνξΪο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζθνξΪ 
ζηνηρεέα θαη εηδηθφηεξα ηα εμάο: 
 

3.1. Σα ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ηεο πξνζθνξΪο (πξσηφηππα θαη αληέγξαθα), φπσο απηΪ 
απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε, θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπνζεηνχληαη ζε 
ρσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν κΫζα ζηνλ εληαέν θΪθειν, κε ηελ Ϋλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ».  

 
3.2. Σα ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξΪο (πξσηφηππα θαη αληέγξαθα), φπσο απηΪ 
απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν 
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κΫζα ζηνλ εληαέν θΪθειν, κε ηελ Ϋλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σν 
πεξηερφκελν ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο ζα ππνβιεζεέ θαη ζε ειεθηξνληθά κνξθά (ζε κε 
επαλεγγξΪςηκν κΫζν CD ά DVD), ην νπνέν ζα πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν ηεο 
ηερληθάο πξνζθνξΪο. Μφλε εμαέξεζε απνηεινχλ ηα ζπλνδεπηηθΪ θπιιΪδηα (prospectus, 
ζπλνπηηθΪ θπιιΪδηα ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πιηθνχ/ινγηζκηθνχ θιπ.) ηα νπνέα κπνξεέ λα 
ππνβιεζνχλ κφλνλ εληχπσο εθφζνλ ππΪξρεη ηεθκεξησκΫλε αδπλακέα ππνβνιάο ηνπο ζε 
ειεθηξνληθά κνξθά.  

 
3.3. Tα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ (πξσηφηππα θαη αληέγξαθα), φπσο απηΪ απαηηνχληαη απφ 
ηελ παξνχζα δηαθάξπμε, ηνπνζεηνχληαη επέ πνηλά απνθιεηζκνχ ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν 
θΪθειν, επέζεο κΫζα ζηνλ εληαέν θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη πέλαθεο ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ζα ππνβιεζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθά 
κνξθά (ζε κε επαλεγγξΪςηκν κΫζν CD ά DVD), ην νπνέν ζα πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ 
ζθξαγηζκΫλν θΪθειν ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο. 

 
3.4. Οη θΪθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξΪο ζα θΫξνπλ 
θαη ηηο ελδεέμεηο ηνπ εληαένπ θαθΫινπ. 

 
3.5. ε πεξέπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο δελ εέλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ 
κεγΪινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ εληαέν θΪθειν, ηφηε απηΪ ζπζθεπΪδνληαη ηδηαέηεξα θαη 
αθνινπζνχλ ηνλ εληαέν θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπΫο 
ελδεέμεηο ηνπ εληαένπ θαθΫινπ. 

 
3.6. ε πεξέπησζε ζπλππνβνιάο κε ηελ πξνζθνξΪ ζηνηρεέσλ θαη πιεξνθνξηψλ 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα ε γλσζηνπνέεζε ησλ νπνέσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο  ζα Ϋζηγε 
ηα Ϋλλνκα ζπκθΫξνληΪ ηνπο, ηφηε ν πξνζθΫξσλ νθεέιεη λα ζεκεηψλεη επ‟ απηψλ ηελ Ϋλδεημε 
«πιεξνθνξέεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα». Όιεο νη πιεξνθνξέεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα 
ζα πξΫπεη λα αλαθΫξνληαη αλαθεθαιαησηηθΪ ζηελ αξρά ηεο πξνζθνξΪο. ε αληέζεηε 
πεξέπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβΪλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. 
Ζ Ϋλλνηα ηεο πιεξνθνξέαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα αθνξΪ κφλνλ ηελ πξνζηαζέα ηνπ 
απνξξάηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθΪ ά εκπνξηθΪ δεηάκαηα ηεο επηρεέξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ. 

 
4. Δπέ πνηλά απόξξηςεο φια ηα Ϋγγξαθα θαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα Ϋγγξαθα 
θαη ηα ζηνηρεέα ηνπ θαθΫινπ πξνζθνξΪο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζπληαγκΫλα ά επέζεκα κεηαθξαζκΫλα 
ζηελ ειιεληθά γιψζζα, κε εμαέξεζε απζηεξΪ ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνένπο δελ ππΪξρεη 
αληέζηνηρε δφθηκε κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά θαη πνπ κπνξεέ λα εέλαη ζηελ αγγιηθά γιψζζα. 
Δμαέξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκΫλα ζηελ ηερληθά πξνζθνξΪ Ϋληππα, ζρΫδηα θαη ινηπΪ ηερληθΪ 
ζηνηρεέα πνπ κπνξεέ λα εέλαη ζηελ αγγιηθά γιψζζα. 
 
5. Ο ππνςάθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεέα, ζχκθσλα κε ηηο θαηΪ 
πεξέπησζε νδεγέεο. ΠαξαπνκπΫο ζε Ϋγγξαθα επηηξΫπνληαη εθφζνλ απηΪ πξνζαξηψληαη ζηελ 
πξνζθνξΪ θαη εθφζνλ δέλεηαη ν ζπγθεθξηκΫλνο αξηζκφο παξαγξΪθνπ θαη ζειέδαο. 
 
6. Δπηζεκαέλεηαη φηη ν ππνςάθηνο ζα δειψλεη αλαιπηηθΪ ηε ζπκκφξθσζε ά απφθιηζε ησλ 
πξνζθεξνκΫλσλ εηδψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζρΫζε κε ηηο αληέζηνηρεο πξνδηαγξαθΫο ηεο δηαθάξπμεο. 
 
7. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξΫπεη λα ηεξεζεέ ζηε ζχληαμά ηνπο, ε ηΪμε θαη ε 
ζεηξΪ ησλ φξσλ ηεο δηαθάξπμεο. Οη απαληάζεηο ζε φια ηα εξσηάκαηα ηεο δηαθάξπμεο πξΫπεη λα 
εέλαη ζαθεέο. ΠαξαπνκπΫο ζε ηερληθΪ Ϋληππα ά εθδφζεηο θαηαζθεπαζηηθψλ νέθσλ επηηξΫπνληαη 
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κφλνλ εθφζνλ πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξΪ θαη δέλεηαη ν ζπγθεθξηκΫλνο αξηζκφο παξαγξΪθνπ 
θαη ζειέδαο. ΠξνζθνξΪ ε νπνέα, θαηΪ ηελ θξέζε ηεο επηηξνπάο δηελΫξγεηαο δηαγσληζκνχ, 
πεξηιακβΪλεη γεληθΫο θαη αζαθεέο απαληάζεηο ζα απνθιεέεηαη απφ ηε ζπλΫρεηα ηεο αμηνιφγεζεο. 
 
8. ΑληηπξνζθνξΫο δελ γέλνληαη δεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. 
 
9. Γηεπθξηλέζεηο πνπ δέλνληαη απφ ηνπο ππνςεθένπο νπνηεδάπνηε κεηΪ ηελ ιάμε ρξφλνπ 
θαηΪζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γέλνληαη δεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. 
Γηεπθξηλέζεηο δέδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εέηε 
ελψπηψλ ηνπ εέηε χζηεξα απφ Ϋγγξαθν ηεο ππεξεζέαο δηελΫξγεηαο θαη κεηΪ απφ ζρεηηθά 
γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλέζεηο πνπ δέδνληαη 
ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, ιακβΪλνληαη ππφςε κφλν εθεέλεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα ζεκεέα γηα ηα 
νπνέα ππνβιάζεθε ζρεηηθφ αέηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 
Ο πξνζθΫξσλ, εθφζνλ δελ Ϋρεη θΪλεη εκπξνζΫζκσο Ϋλζηαζε θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ά Ϋρεη απνξξηθζεέ ε αλσηΫξσ Ϋλζηαζε, ζεσξεέηαη φηη απνδΫρεηαη πιάξσο θαη 
αλεπηθπιΪθησο φινπο ηνπ φξνπο ηεο δηαθάξπμεο ά πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ 
πξνζθνξΪ ηνπ ά κε νπνηνδάπνηε Ϊιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζΫσο ά εκκΫζσο, ηνπο αλσηΫξσ 
φξνπο 
 

3.5   ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΧΝ 
 

3.5.1 ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

Ο θΪθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη, επέ πνηλά απφξξηςεο, 
ηελ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο 
παξαγξΪθνπο 2.2.1 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζεο 
 
 

3.5.2 ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Ο θΪθεινο ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο ζα πεξηιακβΪλεη αλαιπηηθΪ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ν 
πξνζθΫξσλ ζα νξγαλψζεη θαη ζα πινπνηάζεη ην θπζηθφ αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ, βΪζεη ηεο 
αλαιπηηθάο πεξηγξαθάο ηνπ ΜΫξνπο Β‟ «Αληηθεέκελν – Πεξηγξαθά Ϋξγνπ» ηεο δηαθάξπμεο θαζψο 
θαη αλαιπηηθά πεξηγξαθά ηεο δνκάο, ηεο νξγΪλσζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγέαο ηεο νκΪδαο 
Ϋξγνπ θαη ησλ βηνγξαθηθψλ ησλ κειψλ ηεο. 
Δηδηθφηεξα ν θΪθεινο „‟ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ‟‟ ζα πξΫπεη λα πεξηΫρεη ηα εμάο: 
 

1. Αλαιπηηθά ηερληθά πεξηγξαθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξνο πξνκάζεηα εμνπιηζκνχ. 
2. Πεξηγξαθά ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ εγθαηΪζηαζεο, παξακεηξνπνέεζεο, 

εθπαέδεπζεο σο πξνο ηελ ρξάζε, ηερληθάο ππνζηάξημεο θαη ζπληάξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 
γηα ηελ πεξένδν εγγχεζεο θαιάο ιεηηνπξγέαο θαη ζπληάξεζεο. 

3. πκπιεξσκΫλνπο ηνπ πέλαθεο ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπ ηκάκαηνο ρσξέο ηηκΫο. 
4. Σπρφλ ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη ινηπφ πιηθφ ηεθκεξέσζεο γηα ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ. 
5. ΚΪζε Ϊιιν ζηνηρεέν πνπ ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο θξέλεη ζθφπηκν φηη πξΫπεη λα 

παξνπζηΪζεη ά λα πξνηεέλεη, ην νπνέν θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ πξΫπεη λα ιεθζεέ ππφςε γηα 
ηελ πινπνέεζε ηνπ ηκάκαηνο ηνπ Ϋξγνπ θαη ζα ζπκβΪιιεη ζηελ αξηηφηεξε παξνπζέαζε ηεο 
πξφηαζάο ηνπ, γηα ηελ επηηπρά δηεθπεξαέσζά ηνπ.  

6. πκπιεξσκΫλνπο ηνπο πέλαθεο ζπκκφξθσζεο, πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηα παξαξηάκαηα 
ηεο παξνχζαο. 
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Δπηζεκαέλεηαη φηη νη πέλαθεο ζπκκφξθσζεο ηεο δηαθάξπμεο πξΫπεη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ ηερληθά 
πξνζθνξΪ, ζπκπιεξσκΫλνη ζχκθσλα κε ηηο παξαθΪησ επεμεγάζεηο θαη νδεγέεο ηηο νπνέεο ν 
ππνςάθηνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα αθνινπζάζεη: 

1. ηε ζηάιε <<ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ>>, πεξηγξΪθνληαη αλαιπηηθΪ νη αληέζηνηρνη ηερληθνέ φξνη, 
ππνρξεψζεηο ά επεμεγάζεηο γηα ηα νπνέα ζα πξΫπεη λα δνζνχλ αληέζηνηρεο απαληάζεηο. 

2. Αλ ζηε ζηάιε <<ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΑΠΑΗΣΖΖ>> Ϋρεη ζπκπιεξσζεέ ε ιΫμε <<ΝΑΗ>>, πνπ 
ζεκαέλεη φηη ε αληέζηνηρε πξνδηαγξαθά εέλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνλ ππνςάθην αλΪδνρν ά 
Ϋλαο αξηζκφο πνπ ζεκαέλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κΫγεζνο ηεο πξνδηαγξαθάο θαη 
απαηηεέ ζπκκφξθσζε, ζεσξνχκελα σο απαξΪβαηνη φξνη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 
δηαθάξπμε. ΠξνζθνξΫο πνπ απνθιέλνπλ απφ απαξΪβαηνπο φξνπο απνξξέπηνληαη σο 
απαξΪδεθηεο. 

3. Αλ ε ζηάιε <<ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΑΠΑΗΣΖΖ>> δελ Ϋρεη ζπκπιεξσζεέ κε ηε ιΫμε <<Ναη>> ά 
κε θΪπνηνλ αξηζκφ ά εέλαη ζπκπιεξσκΫλε κε ηελ Ϋλδεημε <<επηζπκεηφ>>, ηφηε ε 
πξνδηαγξαθά δελ εέλαη απαξΪβαηνο φξνο. ΠξνζθνξΫο πνπ δελ θαιχπηνπλ ηνπο κε 
απαξΪβαηνπο φξνπο ά απνθιέλνπλ απφ απηνχο δελ απνξξέπηνληαη. 

4. ηε ζηάιε <<ΑΠΑΝΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ>> ζεκεηψλεηαη ε απΪληεζε ηνπ ππνςεθένπ 
αλαδφρνπ πνπ Ϋρεη ηε κνξθά ΝΑΗ/ΟΥΗ εΪλ ε αληέζηνηρε πξνδηαγξαθά πιεξνχηαη ά φρη 
απφ ηελ πξνζθνξΪ ά Ϋλα αξηζκεηηθφ κΫγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληέζηνηρνπ 
ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξΪ. Απιά θαηΪθαζε ά επεμάγεζε δελ απνηειεέ απφδεημε 
πιάξσζεο ηεο πξνδηαγξαθάο θαη ε αξκφδηα επηηξνπά Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε ειΫγρνπ θαη 
επηβεβαέσζεο ηεο πιάξσζεο ηεο απαέηεζεο, 

5. ηε ζηάιε <<ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ>> ζα θαηαγξαθεέ ε ζαθάο παξαπνκπά ζε ελφηεηα ηεο 
ηερληθάο πξνζθνξΪο ε νπνέα ζα πεξηιακβΪλεη αξηζκεκΫλα ηερληθΪ θπιιΪδηα 
θαηαζθεπαζηψλ ά αλαιπηηθΫο ηερληθΫο πεξηγξαθΫο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ά ηνπ 
ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγέαο ά αλαθνξΫο κεζνδνινγέαο εγθαηΪζηαζεο θαη 
ππνζηάξημεο θιπ, πνπ θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ ππνςεθένπ αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα 
ζηνηρεέα ησλ πηλΪθσλ ζπκκφξθσζεο. ηελ αξρά ηεο ελφηεηαο θαηαγξΪθεηαη αλαιπηηθφο 
πέλαθαο πεξηερνκΫλσλ ηεο. 

6. Δέλαη ηδηαέηεξα επηζπκεηά ε πιεξΫζηεξε ζπκπιάξσζε ησλ παξαπνκπψλ , νη νπνέεο 
πξΫπεη λα εέλαη θαηΪ ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκΫλεο (π.ρ ηερληθφ θπιιΪδην 3, ζει.4 
παξΪγξαθνο 4, θιπ). Αληέζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιΪδην ά ζηελ αλαθνξΪ ζα 
ππνγξακκηζηεέ ην ζεκεέν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλέα θαη ζα ζεκεησζεέ ε αληέζηνηρε 
παξΪγξαθνο ηνπ πέλαθα ζπκκφξθσζεο ζηελ νπνέα θαηαγξΪθεηαη ε δεηνχκελε 
πξνδηαγξαθά. 

 
3.5.3 ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Ο θΪθεινο "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" πεξηιακβΪλεη ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ γηα ηελ 
εθηΫιεζε ηνπ ππνΫξγνπ, ε νπνέα δηαηππψλεηαη νινγξΪθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζε ΔΤΡΧ, ρσξέο 
ΦΠΑ θαη κε ΦΠΑ. 
 
Ζ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη επέ πνηλά απνθιεηζκνχ λα αλαθΫξεη: 
 
i) Σελ θαη‟ απνθνπά ακνηβά ζε ΔΤΡΧ γηα θΪζε πξνζθεξφκελν εέδνο ά ππεξεζέα 
ii) Σνλ αλαινγνχληα Φφξν ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο (Φ.Π.Α.) γηα θΪζε θΪζε πξνζθεξφκελν εέδνο ά 
ππεξεζέα  
iii) Σελ θαη‟ απνθνπά ακνηβά ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Α. γηα θΪζε θΪζε πξνζθεξφκελν 
εέδνο ά ππεξεζέα  
iv) Σελ ζπλνιηθά θαη‟ απνθνπά ακνηβά ζε ΔΤΡΧ 
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v) Σνλ ζπλνιηθφ αλαινγνχληα Φφξν ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο (Φ.Π.Α.) 
vi) Σελ ζπλνιηθά θαη‟ απνθνπά ακνηβά ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
vii) Σελ αλαθνξΪ φηη ζηελ αλσηΫξσ ακνηβά ζπκπεξηιακβΪλνληαη ηα πΪζεο θχζεσο Ϋμνδα πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηΫιεζε ηνπ ππνΫξγνπ (ακνηβΫο πξνζσπηθνχ, εξγνδνηηθΫο εηζθνξΫο, 
δαπΪλεο κεηαθέλεζεο, δηακνλάο θιπ.). 
 
Τπελζπκέδεηαη φηη νη αλαιπηηθνέ πέλαθεο ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο (κΫξνο Γ ηεο παξνχζεο 
δηαθάξπμεο), ρσξέο όκσο ηηκΫο, ζα πξΫπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ, επέ πνηλά απνθιεηζκνύ ηνπ 
ζπλφινπ ηεο πξνζθνξΪο θαη ζηελ ηερληθά πξνζθνξΪ. 
 
3.6 ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΝΟΜΙΜΑ 
 
1. Οη ηηκΫο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζέεο ζα εθθξΪδνληαη ζε Δπξψ. 

ΠξνζθνξΫο πνπ δελ δέλνπλ ηηο ηηκΫο ζε ΔΤΡΧ ά πνπ θαζνξέδνπλ ζρΫζε ΔΤΡΧ πξνο μΫλν 
λφκηζκα ζα απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.  
 

2. ηηο ηηκΫο ζα πεξηιακβΪλνληαη νη ηπρφλ ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε λφκηκε 
επηβΪξπλζε πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα 
δέδεηαη ζε μερσξηζηά ζηάιε, ζε πεξέπησζε δε πνπ αλαθΫξεηαη εζθαικΫλνο ΦΠΑ απηφο ζα 
δηνξζψλεηαη απφ ηελ ππεξεζέα.  

 

3. Ζ αλαγξαθά ηεο ηηκάο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεέ λα γέλεηαη κε δχν ά θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθΪ ςεθέα 
(Ϊλεπ νξένπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηεέηαη ζε ελδηΪκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν 
ζηξνγγπινπνηεέηαη ζε δπν δεθαδηθΪ ςεθέα, πξνο ηα Ϊλσ εΪλ ην ηξέην δεθαδηθφ ςεθέν εέλαη 
έζν ά κεγαιχηεξν ηνπ πΫληε θαη πξνο ηα θΪησ εΪλ εέλαη κηθξφηεξν ηνπ πΫληε.  

 

4. Απφ ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ πξΫπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκά κνλΪδαο γηα θΪζε ηχπν 
πξνζθεξφκελεο ππεξεζέαο. Τπεξεζέα ά πξντφλ ην νπνέν αμηνινγάζεθε θαηΪ ηελ ηερληθά 
πξνζθνξΪ θαη δελ αλαθΫξεηαη ζηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ά αλαθΫξεηαη ρσξέο ηηκά, 
ζεσξεέηαη φηη πξνζθΫξεηαη κε κεδεληθά αμέα. 

 

5. ε πεξέπησζε πνπ ν πξνζθΫξσλ θΪλεη Ϋθπησζε, νη ηηκΫο πνπ ζα αλαθΫξνληαη ζηνπο πέλαθεο 
νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο γηα θΪζε ππεξεζέα ά πξντφλ ζα εέλαη νη ηειηθΫο ηηκΫο κεηΪ ηελ 
Ϋθπησζε. Δπέζεο δελ επηηξΫπνληαη ζηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ζπλνιηθΫο εθπηψζεηο ζε επέ 
επηκΫξνπο αζξνέζκαηα ά επέ ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκάκαηνο ηεο πξνζθνξΪο.  

 

6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξΪ δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά ά δελ δέδεηαη 
εληαέα ηηκά γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα εέδνπο ά ππεξεζέαο, ε πξνζθνξΪ 
απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.  

 

7. ΠξνζθνξΫο πνπ ζΫηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγάο ηεο ηηκάο απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.  
 

8. Ζ ηηκά ηεο πξνζθνξΪο δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιά θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο. 
ε πεξέπησζε πνπ δεηεζεέ παξΪηαζε ηεο δηΪξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, νη 
δηαγσληδφκελνη δελ δηθαηνχληαη, θαηΪ ηελ γλσζηνπνέεζε ηεο ζπγθαηΪζεζάο ηνπο, λα 
ππνβΪιινπλ λΫν πέλαθα νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο.  
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9. ΔΪλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο εέλαη αζπλάζηζηα ρακειΫο (βι. 4.3), ζα 
εμεηΪδνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξΫο πξηλ ηελ Ϋθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ ζα δεηεέηαη απφ ηνλ ππνςάθην αλΪδνρν Ϋγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλΪιπζεο ηεο 
νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 55 ηεο Οδεγέαο 2004/18. 
ΔΪλ θαη κεηΪ ηελ παξνρά ηεο αλσηΫξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο θξηζνχλ σο 
αζπλάζηζηα ρακειΫο, ε πξνζθνξΪ ζα απνξξέπηεηαη. 

 

10. Ζ ζπλνιηθά ηηκά ρσξέο ΦΠΑ εέλαη απηά πνπ ζα ιακβΪλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ 
πξνζθνξψλ.  

 

11. ΠξνζθνξΫο πνπ νη ηηκΫο ηνπο ππεξβαέλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζεέζα δαπΪλε απνξξέπηνληαη.  
 

12. Γηα ηελ αλΪιπζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξΪο ηνπο νη ππνςάθηνη αλΪδνρνη εέλαη ππνρξεσκΫλνη 
λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο ΠΗΝΑΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ φπσο θαζνξέδνληαη ζην 
«ΜΫξνο Γ: Πέλαθεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο» 

 
3.7 ΣΟΠΟ & ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
Οη πξνζθνξΫο εέλαη δπλαηφ:  
 
I. λα ππνβΪιινληαη ζηελ Ϋδξα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ΑγξΪθσλ 3-5, 15123, Μαξνχζη, Ϋσο θαη 
ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ, εέηε 
 
II. λα απνζηΫιινληαη ζηελ παξαπΪλσ δηεχζπλζε κε νπνηνδάπνηε ηξφπν θαη λα παξαιακβΪλνληαη 
κε απφδεημε κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ζα Ϋρνπλ παξαιεθζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά κΫρξη 
ηελ πξνεγνχκελε εκΫξα απφ απηάλ ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δθφζνλ ε πξνζθνξΪ 
απνζηαιεέ ζηελ ππεξεζέα δηελΫξγεηαο κε νπνηνδάπνηε ηξφπν ζα πξΫπεη λα θΫξνπλ ηελ Ϋλδεημε 
«ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Ή ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ» 
 
Ζ ππεξεζέα δηελΫξγεηαο δελ αλαιακβΪλεη θακέα επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηΫξεζε, απφ 
νπνηαδάπνηε αηηέα, ζηελ Ϊθημε ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηΫιινληαη κε ηνλ σο Ϊλσ (πεξέπησζε ΗΗ) 
ηξφπν. 
 
ΠξνζθνξΫο πνπ εέηε ππνβιάζεθαλ κεηΪ ηελ νξηζκΫλε ζχκθσλα κε ηε δηαθάξπμε εκεξνκελέα θαη 
ψξα, εέηε δελ Ϋθζαζαλ Ϋγθαηξα ζηελ ππεξεζέα δηελΫξγεηαο δελ ζα ιακβΪλνληαη ππφςε θαη ζα 
επηζηξΫθνληαη ζηνπο πξνζθΫξνληεο ρσξέο λα απνζθξαγηζηνχλ. 
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Άρκρο 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
4.1 ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 
Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ γέλεηαη δεκφζηα απφ ηελ επηηξνπά αμηνιόγεζεο ηνπ 
δηαγσληζκνύ. Ζ επηηξνπά πξνβαέλεη ζηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο απoζθξΪγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη απφ ηε δηαθάξπμε. 
 
ΠξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη ζηελ επηηξνπά κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο απνζθξΪγηζεο 
δελ απνζθξαγέδνληαη, αιιΪ παξαδέδνληαη ζηελ ππεξεζέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα 
επηζηξνθά, σο εθπξφζεζκεο. 
 
Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζέα Ϋρνπλ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθΫξνληνο ά/θαη ν 
αληέθιεηνο ά Ϊιινο εμνπζηνδνηεκΫλνο εθπξφζσπνο απηνχ ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα απφ 
ηε παξνχζα δηαθάξπμε. Οη δηθαηνχκελνη λα παξεπξέζθνληαη ζηε δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 
 
Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ γέλεηαη κε ηελ παξαθΪησ δηαδηθαζέα: 
 

1. Απνζθξαγέδεηαη ν εληαένο θΪθεινο, ν θΪθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ν θΪθεινο 
ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο, κνλνγξΪθνληαη δε απφ ηελ επηηξνπά αμηνιφγεζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεέα ησλ θαθΫισλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη θαθΫισλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαηΪ θχιιν (εθηφο ησλ ηερληθψλ θπιιαδέσλ). 
 

2. Οη θΪθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγέδνληαη αιιΪ κνλνγξΪθνληαη, θαη 
αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ επηηξνπά θπιΪζζνληαη. Δηδηθφηεξα νη θΪθεινη νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε λΫν εληαέν θΪθειν ν νπνένο επέζεο ζθξαγέδεηαη, 
ππνγξΪθεηαη απφ ηελ επηηξνπά θαη θπιΪζζεηαη. 
 

 
3. Ζ επηηξνπά αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαγξΪθεη ηνπο πξνζθΫξνληεο ζε πξαθηηθφ ην 

νπνέν ππνγξΪθεη. 
 
ΚαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νη παξεπξηζθφκελνη ιακβΪλνπλ γλψζε κφλν 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ. Όζνη απφ ηνπο ππνςάθηνπο αλαδφρνπο επηζπκνχλ, 
κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ Ϊιισλ πξνζθνξψλ χζηεξα απφ ζρεηηθά 
εηδνπνέεζά ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά. Ζ εμΫηαζε ησλ αληηγξΪθσλ ησλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη 
ρσξέο απνκΪθξπλζά ηνπο απφ ην ρψξν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο θαη ρσξέο λα επηηξΫπεηαη ε  
θσηναληηγξαθά. 
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Σημείωση: 
 
Ζ αξκφδηα επηηξνπά ειΫγρεη ηα νπηηθΪ κΫζα (CDs-DVDs) πνπ πεξηΫρνπλ ηα ειεθηξνληθΪ αξρεέα 
ησλ ηερληθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ αλαθνξηθΪ κε: 
 

•  ην θαηΪ πφζνλ εέλαη αλαγλψζηκα θαη κε επαλεγγξΪςηκα. 
 

• νπνηαδάπνηε Ϊιιε παξΪιεηςε πνπ ππνπΫζεη ζηελ αληέιεςά ηεο. 
 
ε πεξέπησζε πνπ παξνπζηαζηεέ πξφβιεκα ζε θΪπνην νπηηθφ κΫζν (CD-DVD) απηφ επηζηξΫθεηαη 
ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ην πξνζθφκηζε, ν νπνένο αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα πξνζθνκέζεη 
λΫν, ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζεέζεο απαηηάζεηο ηεο δηαθάξπμεο, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
κε απφδεημε παξαιαβάο, Ϋγγξαθε ελεκΫξσζε ηνπ. 
 
4.2 ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιάζεθαλ ζα αθνινπζεζνχλ ηα ζηΪδηα θαη νη 
δηαδηθαζέεο πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηε ζπλΫρεηα: 
 

4.2.1 ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΙΚΧΝ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

ΜεηΪ ηελ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπά αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ειΫγρεη ηελ 
νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ θαζψο θαη ησλ εγγπάζεσλ 
ζπκκεηνράο. Δπέζεο ζ‟ απηφ ην ζηΪδην θξέλεηαη θαη ε ηθαλνπνέεζε ησλ θξηηεξέσλ ηερληθάο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθάο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθέσλ (παξ. 2.2.2). 
 
Ζ επηηξνπά αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ δηαβηβΪδεη ηα πξαθηηθΪ ηεο ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ 
ΚΔΔΛΠΝΟ ην νπνέν απνθαέλεηαη ζρεηηθΪ θαη κε κΫξηκλα ηεο γλσζηνπνηεέηαη ζηνπο ππνςάθηνπο 
αλαδφρνπο ε απφθαζε ηεο. 
 

4.2.2 ΣΔΥΝΙΚΖ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ – ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΖΡΙΧΝ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ  
 

ΜεηΪ ηελ παξαπΪλσ δηαδηθαζέα ζα γέλεη αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 
γηα φζεο πξνζθνξΫο δελ Ϋρνπλ απνξξηθζεέ θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ.  
Ζ επηηξνπά αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ αμηνινγεέ ηηο ηερληθΫο πξνζθνξΫο, πξνθεηκΫλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνέν αληαπνθξέλνληαη ζηηο απαηηάζεηο ηεο δηαθάξπμεο. Ζ 
βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηνλ πέλαθα θξηηεξέσλ αμηνιφγεζεο, 
φπσο απηφο παξνπζηΪδεηαη ζηε ζπλΫρεηα. 
 
Όια ηα επηκΫξνπο θξηηάξηα βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βΪζε ηνπο 100 βαζκνχο. 
 
Ζ βαζκνινγέα ησλ επέ κΫξνπο θξηηεξέσλ ησλ πξνζθνξψλ εέλαη 100 βαζκνέ γηα ηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ θαιχπηνληαη φιεο νη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο. Ζ βαζκνινγέα απηά απμΪλεηαη Ϋσο 110 βαζκνχο 
φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο. 
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Ζ ζηαζκηζκΫλε βαζκνινγέα ηνπ θΪζε θξηηεξένπ εέλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκΫξνπο ζπληειεζηά 
βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξένπ επέ ηε βαζκνινγέα ηνπ θαη ε ζπλνιηθά βαζκνινγέα ηεο θΪζε πξνζθνξΪο 
εέλαη ην Ϊζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκΫλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξέσλ. 
 
 
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθΪησ θξηηάξηα κε ηνπο 
αληέζηνηρνπο ζπληειεζηΫο βαξχηεηαο: 
 
Πέλαθαο Α (Κξηηάξηα αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ) 
 

α/α 
 

Κξηηάξηα αμηνιόγεζεο 
 

πληειεζηάο βαξύηεηαο (%) 
 

ΚΑ_1.  
 

ΟΜΑΓΑ Α  
70 

 
ΚΑ_1.1.  
 

αθάλεηα θαη πιεξφηεηα ηεο δνκάο ηεο ηερληθάο 

πξνζθνξΪο. πκθσλέα ηεο πξνζθνξΪο κε ηηο 

ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο δηαθάξπμεο. 

 

40 

 
ΚΑ_1.2.  
 

Σεθκεξέσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη 

αμηνπηζηέαο ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγέαο 

θαη ησλ κΫζσλ γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ 

ππνΫξγνπ. 

ΓηαζθΪιηζε πνηφηεηαο παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλΪδνρν. 
 

 

20 

 
ΚΑ_1.3.  
 

Υξφλνο ΠαξΪδνζεο 
 10 

 
ΚΑ_2.  
 

ΟΜΑΓΑ Β 
30 

 

ΚΑ_2.1.  
 

ράκα νξγΪλσζεο θαη δηνέθεζεο ηνπ ππνΫξγνπ. 
 10 

 
ΚΑ_2.2.  
 
 

Δγγχεζε- πληάξεζε – Σερληθά ππνζηάξημε   

20 

ΤΝΟΛΟ 

100 
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4.2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ 
 

Οη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηΪ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο Ϋγθξηζεο ηεο 
δηαδηθαζέαο ηερληθάο αμηνιφγεζεο απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά. 
 
Ζ εκεξνκελέα, ν ηφπνο θαη ε ψξα πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο ζα 
γλσζηνπνηεζεέ, κε απφθαζε ηεο ππεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ, πνπ ζα ζηαιεέ κε θαμ 
ζηνπο πξνζθΫξνληεο ησλ νπνέσλ νη πξνζθνξΫο θξέζεθαλ απνδεθηΫο θαη βαζκνινγάζεθαλ 
ηερληθΪ. 
 
Οη θΪθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξΫο δελ θξέζεθαλ απνδεθηΫο θαηΪ ην 
πξνεγνχκελν ζηΪδην, επηζηξΫθνληαη απφ ηελ ππεξεζέα δηελΫξγεηαο ζηνπο πξνζθΫξνληεο, ρσξέο 
λα Ϋρνπλ απνζθξαγηζζεέ. 
 
Ζ απνζθξΪγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζην ρψξν δηελΫξγεηαο, ηελ 
εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ ζα νξέδεηαη ζηε ζρεηηθά απφθαζε ηεο ππεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ην 
δηαγσληζκφ, ελψπηνλ ησλ ηπρφλ παξηζηακΫλσλ εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθέσλ αλαδφρσλ ησλ 
νπνέσλ νη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο ζα απνζθξαγηζζνχλ. 
 
Γηα ηηο αλΪγθεο ηεο νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο ε επηηξνπά αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ειΫγμεη 
ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνέν 
αληαπνθξέλνληαη ζηηο απαηηάζεηο ηεο δηαθάξπμεο. 
 
ε πεξέπησζε πνπ ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ θαέλεηαη αζπλάζηζηα ρακειά ηεο πξνυπνινγηζζεέζαο 
αμέαο ηνπ ππνΫξγνπ, ζα δεηεέηαη απφ ηνλ ππνςάθην αλΪδνρν Ϋγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλΪιπζεο 
ηεο νηθνλνκηθάο ηνπ πξνζθνξΪο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 55 ηεο Οδεγέαο 
2004/18. 
 
ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο, ε επηηξνπά αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα 
θαηαηΪμεη ηηο πξνζθνξΫο ζε ζπγθξηηηθφ πέλαθα, θαηΪ θζέλνπζα ζεηξΪ ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ 
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κΫζνδν πνπ πεξηγξΪθεηαη αλαιπηηθΪ παξαθΪησ. ηε ζπλΫρεηα ε επηηξνπά 
γλσζηνπνηεέ ζηνπο ππνςάθηνπο αλαδφρνπο ηελ απφθαζά ηεο ζρεηηθΪ κε ηελ θαηΪηαμε ησλ 
πξνζθνξψλ. 
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4.2.4 ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

Ζ αμηνιφγεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε θξηηάξην αλΪζεζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά 
Ϊπνςε πξνζθνξΪ. Γηα ηελ επηινγά ηεο πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪο 
ζα αθνινπζεζεέ ε παξαθΪησ δηαδηθαζέα: 
 

 Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο 
 

 Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξΫο δελ 
Ϋρνπλ απνξξηθζεέ θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

 

 Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξΫο δελ Ϋρνπλ 
απνξξηθζεέ ζε πξνεγνχκελν ζηΪδην ηεο αμηνιφγεζεο 

 

 ΚαηΪηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθά επηινγά ηεο πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο απφ 
νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξΪο κε βΪζε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

 
                                            Λi = 0,80* (Βi/Bmax) + 0,20* (K min/Ki) 
φπνπ: 
 
Βi ε ζπλνιηθά βαζκνινγέα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο i 
 
Βmax ε ζπλνιηθά βαζκνινγέα πνπ Ϋιαβε ε θαιχηεξε ηερληθά πξνζθνξΪ 
 
Κi ην ζπλνιηθφ θφζηνο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ) ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο i 
 
Kmin ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο κε ηε κηθξφηεξε ηηκά 
(ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ) 
 
Λi ε ζπλνιηθά βαζκνινγέα ηεο πξνζθνξΪο, ε νπνέα ζηξνγγπινπνηεέηαη ζηα δχν δεθαδηθΪ 
 
ΔπηθξαηΫζηεξε εέλαη ε πξνζθνξΪ κε ηε κεγαιύηεξε ζπλνιηθά βαζκνινγέα (Λi). 
 
ε θΪζε ζηΪδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ε αξκφδηα επηηξνπά ζπληΪζζεη πξαθηηθΪ ζηα 
νπνέα ηεθκεξηψλεη ηελ απνδνρά ά ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηε βαζκνιφγεζε ησλ 
ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ηα νπνέα παξαδέδεη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο 
αξράο ζε δχν (2) αληέηππα. 
 
Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ ππνςάθην πνπ Ϋρεη ππνβΪιιεη ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ 
νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ θαη αθνχ Ϋρεη πξνεγεζεέ ε δηαδηθαζέα πνπ αλαθΫξεηαη ζηελ 
παξΪγξαθν 2.2.3 ηεο δηαθάξπμεο. 
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4.2.5 ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΣΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – 
ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ 

 
ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηΪηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλΪδεημε απηνχ ζηνλ νπνέν 
πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, ν πξνζθΫξσλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, 
εληφο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζ‟ 
απηφλ, κε βεβαέσζε παξαιαβάο ά ζχκθσλα κε ην Ν. 2672/1998 (Α΄290), νθεέιεη λα ππνβΪιεη, ζε 
ζθξαγηζκΫλν θΪθειν ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3 ηεο 
παξνχζεο. Ο θΪθεινο ππνβΪιιεηαη κε ηε δηαδηθαζέα πνπ αλαθΫξεηαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3. 
 
Ζ επηηξνπά αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαέλεη ζηελ απνζθξΪγηζε ηνπ θαθΫινπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη απφ ηελ πξναλαθεξφκελε Ϋγγξαθε 
εηδνπνέεζε, κνλνγξΪθνληαη δε θαη ζθξαγέδνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά φια ηα πξσηφηππα 
ζηνηρεέα ηνπ θαθΫινπ θαηΪ θχιιν. Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξέζθνληαη ζηε δηαδηθαζέα 
απνζθξΪγηζεο ηνπ θαθΫινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
θαηαηΫζεθαλ. 
 
Ζ επηηξνπά ειΫγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ εγγξΪθσλ πνπ 
ππνβιάζεθαλ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε θαη ζηε 
ζπλΫρεηα δηαβηβΪδεη ην πξαθηηθφ ηεο ζην αξκφδην φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ην νπνέν 
απνθαέλεηαη κε ζρεηηθά ηνπ απφθαζε θαη κε κΫξηκλΪ ηνπ γλσζηνπνηεέηαη ζηνπο πξνζθΫξνληεο ε 
απφθαζά ηνπ.  
 
ε πεξέπησζε πνπ ν πξνζθΫξσλ ν νπνένο πξνζθΫξεη ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά 
Ϊπνςε πξνζθνξΪ δελ πξνζθνκέζεη εγθαέξσο θαη πξνζεθφλησο Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα 
Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3, ε θαηαθχξσζε γέλεηαη 
ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ πξνζθΫξεη ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά 
Ϊπνςε πξνζθνξΪ. 
 
ε πεξέπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκέζεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα απαηηνχληαη θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα 
κε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ θαη νχησ θαζ‟ 
εμάο. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ πξνζθνκέζεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζΫζεηο ησλ αλσηΫξσ, Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα 
απαηηνχληαη, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 
 
ηηο πεξηπηψζεηο απηΫο φηαλ ν πξνζθΫξσλ ππνβΪιιεη ςεπδά ά αλαθξηβά ππεχζπλε δάισζε ησλ 
πεξηπηψζεσλ ΗΗ θαη ΗΗΗ ηεο 2.2.1 ά ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθΫξσλ δελ πξνζθνκέζεη εγθαέξσο 
θαη πξνζεθφλησο θαηΪ ην ζηΪδην ηεο θαηαθχξσζεο Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθΪ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3, θαηαπέπηεη ππΫξ ηνπ δεκνζένπ ε εγγύεζε ζπκκεηνράο 
ηνπ. 
 
ε πεξέπησζε χπαξμεο ελζηΪζεσλ ε επηηξνπά αμηνιφγεζεο ελζηΪζεσλ απνθαέλεηαη γηα ην 
παξαδεθηφ ά κε απηψλ θαη εηζεγεέηαη γηα ηηο λφκηκεο ελΫξγεηεο. 
 
Γηα ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ζηαδένπ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπ ζηαδένπ 
ηνπ ειΫγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ εθδέδεηαη κηα εληαέα 
απφθαζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε νπνέα γλσζηνπνηεέηαη ζε φινπο ηνπο 
ππνςάθηνπο αλαδφρνπο κε κΫξηκλΪ ηεο. 
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4.3 ΑΠΟΡΡΙΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
ΠξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε ζε θΪζε κέα ά ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θΪησζη 
πεξηπηψζεηο: 
 

1.  Έιιεηςε νπνηνπδάπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.1 .  
 

2. Έιιεηςε πιάξνπο θαη αηηηνινγεκΫλεο ηεθκεξέσζεο ηεο θΪιπςεο ησλ ειΪρηζησλ 
πξνυπνζΫζεσλ ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ (παξΪγξαθνο 2.2.2).  

 
3. Με Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3. 

 
4. ΠξνζθνξΪ κε ρξφλν πινπνέεζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθάξπμε.  

 
5. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο ηεο κηθξφηεξν απφ ηνλ δεηνχκελν ηεο δηαθάξπμεο.  

 
6. ΠξνζθνξΪ πνπ εέλαη αφξηζηε θαη αλεπέδεθηε εθηέκεζεο ά εέλαη ππφ αέξεζε.  

 
7. ΠξνζθνξΪ πνπ παξνπζηΪδεη απνθιέζεηο απφ απαξΪβαηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο.  

 
8. ΠξνζθνξΪ ζηελ νπνέα δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά.  

 
9. ΠξνζθνξΪ πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηέκεκα ππεξβαέλεη ηελ πξνυπνινγηζζεέζα δαπΪλε.  

 
10. Αζπλάζηζηα ρακειά νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ γηα ην ππνΫξγν. ηελ πεξέπησζε απηά ζα 

δεηεέηαη απφ ηνλ ππνςάθην αλΪδνρν Ϋγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλΪιπζεο ηεο νηθνλνκηθάο 
πξνζθνξΪο. ΔΪλ θαη κεηΪ ηελ παξνρά ηεο αλσηΫξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο 
θξηζνχλ σο αζπλάζηζηα ρακειΫο ε πξνζθνξΪ ζα απνξξέπηεηαη. 

 
11. Γηα νπνηνλδάπνηε Ϊιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξΫεη απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε. 
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Άξζξν 5. ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
5.1 ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 
Ζ αλαθνέλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γέλεηαη εγγξΪθσο πξνο ηνλ επηιεγΫληα απφ ηελ 
αλαζΫηνπζα αξρά. 
Απφ ηελ αλαθνέλσζε ηνπ απνηειΫζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ αλΪδνρν, ε ζχκβαζε ζεσξεέηαη 
φηη Ϋρεη ζπλαθζεέ ην δε Ϋγγξαθν (ζχκβαζε) πνπ αθνινπζεέ Ϋρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηάξα. 
 
 
 

5.1.1. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΖ 
 
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά, κεηΪ απφ ζρεηηθά γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπάο αμηνιφγεζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, δηαηεξεέ ην δηθαέσκα: 
 
α. λα απνθαζέζεη ηε καηαέσζε, αθχξσζε ά δηαθνπά ηνπ δηαγσληζκνχ 
 
β. λα απνθαζέζεη ηε καηαέσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλΪιεςά ηνπ κε ηξνπνπνέεζε ά κε 
ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθάξπμεο 
 
γ. λα απνθαζέζεη ηε καηαέσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζέα ηεο 
δηαπξαγκΪηεπζεο, εθ‟ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζΫζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο 
πεξέ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 
 
ε πεξέπησζε καηαέσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη πξνζθΫξνληεο δελ ζα Ϋρνπλ δηθαέσκα 
απνδεκέσζεο γηα νπνηνδάπνηε ιφγν. 
 
5.2 ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 
 
Ζ αλαθνέλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γέλεηαη εγγξΪθσο πξνο ηνλ επηιεγΫληα απφ ηελ 
αλαζΫηνπζα αξρά. 
 
ΜεηΪ ηελ αλαθνέλσζε ηεο θαηαθχξσζεο θαηαξηέδεηαη ε ζρεηηθά ζχκβαζε ε νπνέα ξπζκέδεη φιεο ηηο 
ιεπηνκΫξεηεο γηα ηελ εθαξκνγά ηεο θαηαθχξσζεο. 
 
Ζ ζχκβαζε θαηαξηέδεηαη αλαινγηθΪ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα Ϊξζξα 23 & 24 ηνπ Π.Γ. 
118/2007. Σπρφλ ππνβνιά ζρεδέσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθένπο καδέ κε ηηο πξνζθνξΫο ηνπο, 
δε δεκηνπξγεέ θακέα δΫζκεπζε γηα ηελ αλαζΫηνπζα αξρά. 
 
Ζ ζχκβαζε πνπ πεξηιακβΪλεη ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ 
πινπνέεζε ηνπ ππνΫξγνπ θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ 
κεξψλ θαηαξηέδεηαη κε βΪζε ηελ θαηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξΪ, ηε δηαθάξπμε θαη ην Σερληθφ Γειηέν 
Πξνηεηλφκελεο ΠξΪμεο, θαηΪ θζέλνπζα ζεηξΪ ηεξαξρέαο θαη θαηηζρχεη απηψλ πιελ θαηαδάισλ 
ζθαικΪησλ ά παξαδξνκψλ. 
 
Γηα ηηο αλΪγθεο θαηΪξηηζεο ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ ηεο ζχκβαζεο, ν ππνςάθηνο 
αλΪδνρνο ζα ζπλεξγαζηεέ κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά. 
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ε πεξέπησζε πνπ πηζαλνινγεέηαη φηη θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα θαηΪξηηζεο ηνπ ηειηθνχ θεηκΫλνπ 
ηεο ζχκβαζεο ζα ιάμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο ά ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο, ν ππνςάθηνο 
αλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ Ϋγθαηξε παξΪηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ θαηΪ ηνλ 
εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιάξσζε ηνπ θεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηελ 
παξΪηαζε, γηα ηνλ έδην ρξφλν, ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθάο ζπκκεηνράο. 
 
ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ εγγξΪθνπ ηεο ζχκβαζεο θαη κΫζα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα δΫθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ αλαθνέλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα 

πξνζΫιζεη γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκέδνληαο ηα πξνβιεπφκελα παξαζηαηηθΪ θαη 

εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο 

δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ηε ζχκβαζε, ε ππεξεζέα επιβάλλει τισ προβλεπόμενεσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ κυρϊςεισ. 

 
Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα κε βΪζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηε 
δηαθάξπμε θαη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ ππνςάθηνπ αλαδφρνπ, ζα δηΫπεηαη απφ ην ειιεληθφ δέθαην θαη 
δελ κπνξεέ λα πεξηΫρεη φξνπο αληέζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. 
 
Δπέζεο επέζεκε γιψζζα θαηΪ ηελ εθαξκνγά ηεο ζχκβαζεο ζα εέλαη ε ειιεληθά. Σν ζχλνιν ησλ 
εγγξΪθσλ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε ζχκβαζε (εθζΫζεηο, αλαιχζεηο, θιπ.) ζα ζπληΪζζνληαη ζηελ 
ειιεληθά γιψζζα. ΔΪλ ππΪξμεη θφζηνο κεηαθξΪζεσλ εγγξΪθσλ ηνπ αλαδφρνπ, ην θφζηνο απηφ ζα 
βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν. 
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Άρκρο 6. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

6.1 ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Η Σύμβαζη διέπεηαι από ηο Ελληνικό δίκαιο και ηο Δίκαιο ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. 

Η Αναθέηοςζα Απσή και ο Ανάδοσορ καηαβάλλοςν κάθε πποζπάθεια για ηη θιλική 

επίλςζη κάθε διαθοπάρ ζσεηικήρ με ηη Σύμβαζη πος μποπεί να πποκύτει μεηαξύ ηοςρ 

ή μεηαξύ ηηρ ΕΕΠΕ και ηος Αναδόσος ζσεηικά με ηην επμηνεία ή ηην εκηέλεζη ή ηην 

εθαπμογή ηηρ   

Σύμβαζηρ ή εξ’ αθοπμήρ ηηρ, ζύμθυνα με ηοςρ κανόνερ ηηρ καλήρ πίζηηρ και ηυν 

σπηζηών ζςναλλακηικών ηθών. 

Σε πεπίπηυζη πος δεν επιηεςσθεί θιλική επίλςζη ηηρ διαθοπάρ μέζα ζε σπονική 

πποθεζμία ηπιών (3) μηνών από ηην εμθάνιζη ηηρ διαθοπάρ, αςηή διεςθεηείηαι βάζει 

ηηρ Ελληνικήρ νομοθεζίαρ και απμόδια θα είναι ηα Δικαζηήπια ηηρ έδπαρ ηος 

ΚΕΕΛΠΝΟ. 

 
6.2 ΔΓΓΤΖΔΙ 
 
Οη εγγπάζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηε δηαθάξπμε εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα ά Ϊιια λνκηθΪ 
πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα, ζε Ϊιιν θξΪηνο - κΫινο ηεο Δπξσπατθάο 
Έλσζεο (ΔΔ) ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ 
ππνγξΪςεη ηε πκθσλέα Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ, ε νπνέα 
θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζέα ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ 
ην δηθαέσκα. 
 
Δγγπάζεηο πνπ εθδέδνληαη ζε Ϊιιν θξΪηνο εθηφο ηεο ΔιιΪδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθΪ απφ 
επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 
 
Οη εγγπάζεηο πξΫπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα αληέζηνηρα ππνδεέγκαηα ηνπ Παξαξηάκαηνο   
Η Η ηεο παξνχζαο. 
 
ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο εηαηξεηψλ νη εγγπάζεηο πεξηιακβΪλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε 
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Ϋλσζεο ά ηεο θνηλνπξαμέαο. ΚαηΪ ηα 
ινηπΪ, ζρεηηθΪ κε ηηο εγγπάζεηο, ηζρχνπλ αλαινγηθΪ ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 25 ηνπ 
Π.Γ.(118/07) 
 

6.2.1 ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 
ΚΪζε πξνζθνξΪ απηψλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξΫπεη ππνρξεσηηθΪ θαη επέ πνηλά 
απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ηεο νπνέαο ην πνζφ ζα πξΫπεη 
λα θαιχπηεη ζε € (ΔΤΡΧ) πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθάο πξνυπνινγηζζεέζαο αμέαο 
(ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). πγθεθξηκΫλα ην χςνο ηεο εγγπεηηθάο ζπκκεηνράο εέλαη: 
9.895,35 € (ΔΤΡΧ). 
 
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα κάλα (1) κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο. 
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Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ αλΪδνρν κεηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο εγγχεζεο θαιάο 
εθηΫιεζεο θαη εληφο πΫληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, ελψ ζηνπο ινηπνχο 
πξνζθΫξνληεο κΫζα ζε πΫληε (5) εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ ηελ εκεξνκελέα αλαθνέλσζεο ηεο 
θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ αλΪδνρν. 
 

6.2.2 ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
 
Ο αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο, ην αξγφηεξν θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζΫζεη 
εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο, ην χςνο ηεο νπνέαο αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 10% ηνπ 
ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο πνπ πξνζΫθεξε γηα ην ππνΫξγν, ρσξέο Φ.Π.Α 
 
Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξΫθεηαη κεηΪ ηελ νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) 
παξαιαβά ηνπ ππνΫξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζΪξηζε ηπρφλ απαηηάζεσλ απφ ηνπο δχν 
ζπκβαιινκΫλνπο. ε πεξέπησζε πνπ ε παξΪδνζε γέλεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθΪ, ε 
εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθΪ, θαηΪ πνζφλ πνπ αλαινγεέ ζηελ αμέα ηνπ κΫξνπο ηεο 
πνζφηεηαο πνπ παξαιάθζεθε νξηζηηθΪ. Δπηζεκαέλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθάο 
επηζηνιάο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθά ζχκβαζεο πξΫπεη λα εέλαη ανξέζηνπ ρξφλνπ, 
δειαδά ζα ηζρχεη κΫρξη επηζηξνθάο ηεο ζηελ ηξΪπεδα. 
 
ε πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο αξλεζεέ λα ππνγξΪςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ά λα θαηαζΫζεη 
εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ά λα 
εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδάπνηε Ϊιιε ππνρξΫσζά ηνπ, πνπ απνξξΫεη απφ ηε ζπκκεηνρά 
ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνράο θαηαπέπηεη απηνδηθαέσο 
ππΫξ ηνπ δεκνζένπ. ηελ πεξέπησζε απηά ν ζπγθεθξηκΫλνο δηαγσληδφκελνο βαξχλεηαη θαη κε ηα 
Ϋμνδα δηελΫξγεηαο λΫνπ δηαγσληζκνχ θαη γέλεηαη θαηαινγηζκφο ζε βΪξνο ηνπ αξλεζΫληνο λα 
ππνγξΪςεη ππνςεθένπ, ηεο νηθνλνκηθάο δηαθνξΪο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη εΪλ ηειηθΪ ε αλαζΫηνπζα 
αξρά πξνθξέλεη απηά ηε ιχζε. 
 

6.2.3 ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 

ε φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ Έξγνπ (12 κάλεο), ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξΪζρεη 
εγγχεζε γηα ηελ θαιά ιεηηνπξγέα ηνπ εμνπιηζκνχ.  
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6.3 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
 

6.3.1 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΖΖ 
 
Σν ρξνλνδηΪγξακκα πινπνέεζεο ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα αληέζηνηρα θεθΪιαηα ηεο 
παξνχζαο δηαθάξπμεο. 
 
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηΪγξακκα πινπνέεζεο ηνπ ππνΫξγνπ παξνπζηΪδεηαη ζην ΜΫξνο Β. «Σερληθά 
Πεξηγξαθά» ηεο παξνχζαο. Πξηλ ηελ Ϋλαξμε πινπνέεζεο ηνπ ππνΫξγνπ ν αλΪδνρνο ζε 
ζπλεξγαζέα κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζα νξηζηηθνπνηάζεη θαη ζα ππνβΪιεη γηα Ϋγθξηζε ην νξηζηηθφ 
ρξνλνδηΪγξακκα πινπνέεζεο ηνπ ππνΫξγνπ. 
 
Ζ παξνρά επηκΫξνπο ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλΪδνρν εέλαη δπλαηφ λα κεηαβΪιιεηαη ρξνληθΪ, κεηΪ 
απφ θνηλά ζπκθσλέα κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ κεηαβΪιιεηαη ην 
ζπλνιηθφ ρξνλνδηΪγξακκα πινπνέεζεο ηνπ ππνΫξγνπ. 
 

6.3.2 ΜΔΣΑΘΔΖ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά δηαηεξεέ κνλνκεξψο ην δηθαέσκα κεηΪζεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο 
πινπνέεζεο ηνπ ππνΫξγνπ ά επέ κΫξνπο πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ ζεκεέσλ ά δξαζηεξηνηάησλ 
ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο, εΪλ θξέλεη φηη απηφ επηβΪιιεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο απηΫο ελεκεξψλεη 
εγθαέξσο ηνλ αλΪδνρν γηα ηελ δηαθνξνπνέεζε ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο σο πξνο ηε ζπγθεθξηκΫλε 
δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 26 ηνπ ΠΓ118/2007. 
 
Ο αλΪδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηάζεη κεηΪζεζε ηεο πξνζεζκέαο εθηΫιεζεο ζηελ πεξέπησζε πνπ ε 
εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ά επέ κΫξνπο δξαζηεξηνηάησλ ηεο θαζπζηεξεέ ά πξφθεηηαη λα 
θαζπζηεξάζεη γηα ιφγνπο πνπ δελ αλΪγνληαη ζε πεξηνρΫο επζχλεο ηνπ ά γηα ιφγνπο αλσηΫξαο 
βέαο. ηελ πεξέπησζε απηά ν αλΪδνρνο ζπλππνβΪιιεη πιάξε θαη ιεπηνκεξά ζηνηρεέα γηα ηελ 
ηεθκεξέσζε ηνπ αηηάκαηφο ηνπ θαη ην αέηεκα εμεηΪδεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ε νπνέα 
απνθαζέδεη ζρεηηθΪ θαη εηδνπνηεέ γξαπηψο ηνλ αλΪδνρν. 
 

6.3.3 ΣΟΠΟ – ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
 
Γηα ηελ παξΪδνζε θαη παξαιαβά ηνπ ππνΫξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα εμάο: 
 

1. Ο ηφπνο παξνράο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζα γέλεη ζηνπο ηφπνπο πνπ νξέδνληαη 
απφ ηελ πεξηγξαθά ηνπ ππνΫξγνπ (ΜΫξνο Β΄ ηεο παξνχζαο). 

 
2. Ζ παξαιαβά ηνπ ππνΫξγνπ ζα γέλεη απφ ηελ επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο 

πνπ ζα ζπζηαζεέ κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. Οη παξαιαβΫο ηνπ ππνΫξγνπ 
πξνζδηνξέδνληαη απφ ηηο επηκΫξνπο πξνβιεπφκελεο παξαδφζεηο ησλ ππεξεζηψλ, 
ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηΪγξακκα πινπνέεζάο ηνπ. Ο αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα 
δηαζΫηεη ηνπιΪρηζηνλ Ϋλαλ ζπλεξγΪηε, ν νπνένο ζα απαζρνιεέηαη πιάξσο θαη ζα 
ζπλεξγΪδεηαη ζπλερψο κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά γηα ηελ αιιεινελεκΫξσζε θαη ηελ 
επέιπζε ηπρφλ πξνβιεκΪησλ.  

 
3. Ο αλΪδνρνο ζ' απηφ ην δηΪζηεκα πξΫπεη λα παξΪζρεη θΪζε δπλαηά πιεξνθνξέα ά 

δηεπθξέληζε θαη λα δηεπθνιχλεη κε θΪζε ηξφπν ην Ϋξγν ηεο επηηξνπάο παξαθνινχζεζεο 
θαη παξαιαβάο. 
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4. Ζ επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο κπνξεέ λα δηελεξγεέ απξνεηδνπνέεηνπο 

δεηγκαηνιεπηηθνχο ειΫγρνπο επέ ηνπ ζπλφινπ ηνπ ππνΫξγνπ ά κΫξνπο απηνχ ζε 
νπνηαδάπνηε ρξνληθά ζηηγκά ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ εθηειεέηαη. 

 
5. Ζ δηαδηθαζέα ησλ παξαιαβψλ πεξηιακβΪλεη ηα αθφινπζα ζηΪδηα: 

 
(α)  Ο αλΪδνρνο θξνληέδεη λα ελεκεξψλεη εγγξΪθσο Ϋγθαηξα ηελ επηηξνπά παξαθνινχζεζεο 
θαη παξαιαβάο γηα θΪζε παξΪδνζά ηνπ. 

 
(β) ε πεξέπησζε πνπ ε επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο δηαπηζηψζεη αηΫιεηεο, 
ειιεέςεηο ά παξεθθιέζεηο απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ππνρξεψζεηο ηηο γλσζηνπνηεέ εγγξΪθσο ζηνλ 
αλΪδνρν ππνδεηθλχνληαο ηηο απαηηνχκελεο δηνξζψζεηο. Ζ επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη 
παξαιαβάο εγθξέλεη ά απνξξέπηεη ην παξαδνηΫν (ηκάκα ά φιν) ζπληΪζζνληαο ζρεηηθφ 
πξαθηηθφ θαηΪιιεια αηηηνινγεκΫλν. 
 
(γ) Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα ζπκκνξθσζεέ Ϊκεζα πξνο ηηο ππνδεέμεηο ηεο επηηξνπάο 
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο. 
 
(δ) Ζ επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο πξνβαέλεη ζε επαλΫιεγρν γηα λα 
δηαπηζηψζεη αλ πξαγκαηνπνηάζεθαλ νη ππνδεέμεηο ηεο. ΔΪλ ν αλΪδνρνο δελ ζπκκνξθσζεέ 
πξνο ηηο ππνδεέμεηο ηεο επηηξνπάο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο, ηφηε ε επηηξνπά 
γλσζηνπνηεέ ηελ θαηΪζηαζε ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, πξνηεέλνληαο θαη ηπρφλ θπξψζεηο πνπ 
πξΫπεη λα ηνπ επηβιεζνχλ. 

 
- Αλ νη πξνβιεπφκελεο ππεξεζέεο ηνπ ππνΫξγνπ δελ παξαδνζνχλ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ 
αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν αλΪδνρνο, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην 
Ϊξζξν 32 ηνπ ΠΓ 118/2007, φπσο απηφ ηζρχεη, ππνρξενχηαη λα θαηαβΪιιεη σο πνηληθά ξάηξα 
πνζνζηφ κΫρξη (100%) ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο ππεξεζέαο πνπ δελ παξαδφζεθε ζχκθσλα 
κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. ηνλ ηειηθφ θαζνξηζκφ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ 
πνζνζηνχ, ε αλαζΫηνπζα αξρά ζα ιΪβεη ππφςε ηεο ην βαζκφ παξΫθθιηζεο ηεο 
παξαζρεζεέζαο ππεξεζέαο απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ νη 
παξεθθιέζεηο απηΫο επΫθεξαλ ζηε ζπλνιηθά πινπνέεζε ηνπ ππνΫξγνπ. 

 
- Οη ξάηξεο ζα πεξηΫρνληαη ζηε ζχκβαζε θαη ζα επηβΪιινληαη κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο 
αξράο. 

 
- Ζ αλαζΫηνπζα αξρά Ϋρεη ην δηθαέσκα λα θεξχμεη Ϋθπησην ηνλ αλΪδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ά 
εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο ά παξαβηΪδεη νπζηψδε φξν ηεο 
ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεέ, ρσξέο λα θαηαβΪιιεη νπνηαδάπνηε απνδεκέσζε, αλαινγηθΪ 
εθαξκνδφκελν ην Ϊξζξν 34 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ (Π.Γ. 118/07). 

6. ε πεξέπησζε Ϋλσζεο/θνηλνπξαμέαο νη σο αλσηΫξσ πνηληθΫο ξάηξεο θαη ηφθνη επηβΪιινληαη 
αλαινγηθΪ ζε φια ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο/θνηλνπξαμέαο. ε πεξέπησζε Ϋθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ ε 
αλαζΫηνπζα αξρά δηθαηνχηαη, θαηΪ ηελ θξέζε ηεο, λα θξαηάζεη κΫξνο ά ην ζχλνιν ησλ 
παξαδνηΫσλ, θαηαβΪιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηέκεκα. 
 
7. Ζ παξαιαβά ηνπ ηκάκαηνο ηνπ Ϋξγνπ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά παξαιαβάο ζα γέλεη εληφο ελφο 
(1) κάλα απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 
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6.4 ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΙ 
 
Ζ πιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ηνπ ππνΫξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ σο εμάο: 
 
1. Καηαβνιά Ϋληνθεο πξνθαηαβνιάο 10 % (εθφζνλ ν αλΪδνρνο ην επηζπκεέ) ηνπ ζπλνιηθνχ 
ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο κε ΦΠΑ, κεηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, Ϋλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθάο 
επηζηνιάο πξνθαηαβνιάο ζπληεηαγκΫλεο ζχκθσλα κε ην αληέζηνηρν ππφδεηγκα ηεο δηαθάξπμεο θαη 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 25 ηνπ Κ.Π.Γ. (118/07) εθφζνλ ν αλΪδνρνο ην επηζπκεέ. Ζ 
παξαπΪλσ πξνθαηαβνιά ζα εέλαη Ϋληνθε ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2363/95 «Πεξέ δεκνζένπ ινγηζηηθνχ 
ειΫγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξΪηνπο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». Ο ηφθνο ηεο πξνθαηαβνιάο ππνινγέδεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε αξ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΔΚ 1209/Β/01 ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ. Ζ 
εγγχεζε πξνθαηαβνιάο επηζηξΫθεηαη κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ 
ππνΫξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζΪξηζε ησλ ηπρφλ απαηηάζεσλ απφ ηνπο ζπκβαιινκΫλνπο. 
 
2. Καηαβνιά πνζνζηνχ 80% επέ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο κε ΦΠΑ, κεηΪ ηελ 
εγθαηΪζηαζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ηεο θαιάο ιεηηνπξγέαο φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα 
ππνδεηρζνχλ  απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά. 
 
3. Υνξάγεζε ηνπ ελαπνκεέλαληνο ππνινέπνπ, δειαδά ηνπ 10% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηκάκαηνο πιΫνλ 
ΦΠΑ, κεηΪ ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ηνπ ηκάκαηνο ηνπ Ϋξγνπ. 
 
ηελ πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δελ επηζπκεέ ηελ θαηαβνιά Ϋληνθεο πξνθαηαβνιάο ην ζπλνιηθφ 
ζπκβαηηθφ ηέκεκα ζα θαηαβιεζεέ κεηΪ ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ηνπ Ϋξγνπ θαη φρη αξγφηεξα απφ 30 
εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο απφ απηάλ. 
 
Όιεο νη πιεξσκΫο ζα γέλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιΫπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαηΪ ην ρξφλν πιεξσκάο θαη ζε ρξφλν 
πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαέα δηνηθεηηθά δηαδηθαζέα γηα Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 
εληαικΪησλ. 
 
6.5 ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 
 
Ο αλΪδνρνο εγγπΪηαη πξνο ηελ αλαζΫηνπζα αξρά φηη ην ππνΫξγν πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη ζα εθηειεζζεέ 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζΫζεηο ηεο ζχκβαζεο, ζα αληαπνθξέλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθΫο, 
απνηειΫζκαηα θαη ηδηφηεηεο φπσο απηΫο πξνδηαγξΪθνληαη ζηε δηαθάξπμε ά επηηξΫπεηαη λα 
πξνδηαγξαθνχλ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ ππνΫξγνπ. 
 
6.6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΖΖ ΤΜΒΑΖ – ΔΠΔΚΣΑΖ 
 
Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηεέηαη φηαλ ζπκθσλάζνπλ, εγγξΪθσο, πξνο ηνχην, ηα δχν ζπκβαιιφκελα 
κΫξε. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εμαζθΪιηζεο ησλ θαηΪ πεξέπησζε εγθξέζεσλ, 
δηθαηνχηαη λα δεηάζεη απφ ηνλ αλΪδνρν ζπκπιεξσκαηηθΪ πξντφληα ά ππεξεζέεο απφ ηηο 
πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα, ζηελ πεξέπησζε πνπ απηφ απνδεηρζεέ απαξαέηεην γηα ηελ 
θΪιπςε απξφβιεπησλ αλαγθψλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο εμαηηέαο νξγαλσηηθψλ ά Ϊιισλ 
ξπζκέζεσλ πνπ εέλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ. Ο αλΪδνρνο ζηελ πεξέπησζε απηά ππνρξενχηαη 
ζηελ πινπνέεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ απηνχ Ϋξγνπ ζε ρξφλν θαη κε ηξφπν πνπ ζα ζπκθσλεζεέ 
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απφ θνηλνχ θαη κε θφζηνο έδην ά αλΪινγν ηνπ πξνζθεξφκελνπ γηα έδηεο ά παξφκνηεο αληέζηνηρα 
ππεξεζέεο.  
Δπέζεο ε αλαζΫηνπζα αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη επΫθηαζεο 
απηάο ζηνλ έδην αλΪδνρν γηα λΫν  Ϋξγν ά ππεξεζέεο πνπ ζπλέζηαληαη ζηελ επαλΪιεςε παξφκνησλ 
ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθά ζχκβαζε θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θεέκελεο 
δηαηΪμεηο.  
 
6.7 ΔΚΥΧΡΖΔΙ – ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ 
 
Ο αλΪδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβΪζεη ά λα εθρσξάζεη ηε ζχκβαζε ά κΫξνο απηάο ά ηηο εμ‟ 
απηάο πεγΪδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξέο ηελ Ϋγγξαθε ζπλαέλεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. Καη‟ 
εμαέξεζε ν αλΪδνρνο δηθαηνχηαη λα εθρσξάζεη, ρσξέο Ϋγθξηζε, ηηο απαηηάζεηο ηνπ Ϋλαληη ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο γηα ηελ θαηαβνιά ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο, κε βΪζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 
ζε ηξΪπεδα ηεο επηινγάο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεέ λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα. 
 
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη λα εγθξέλεη αέηεκα ηνπ αλαδφρνπ γηα κεηαβέβαζε ά εθρψξεζε κφλν 
ζηελ πεξέπησζε πνπ εθεέλνο πνπ ηνλ ππνθαζηζηΪ αληαπνθξέλεηαη ζηα θξηηάξηα επηινγάο πνπ 
έζρπζαλ γηα ηελ αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο. ε πεξέπησζε ππνθαηΪζηαζεο ν αλΪδνρνο δελ 
απαιιΪζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθΪ κε ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ Ϋρεη άδε 
εθηειεζζεέ ά ην ηκάκα πνπ δελ εθρσξάζεθε. 
 
ΔΪλ ην ζπκβαηηθφ ηέκεκα εθρσξεζεέ ελ φισ ά ελ κΫξεη ζε ηξΪπεδα, θαηΪ ηα σο Ϊλσ, ζε πεξέπησζε 
πνπ, γηα ιφγνπο πνπ Ϊπηνληαη ζηηο ζπκβαηηθΫο ζρΫζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ κεξψλ, δελ 
πξνθχςεη ελ φισ ά ελ κΫξεη ππΫξ ηεο ηξΪπεδαο ην εθρσξνχκελν ηέκεκα (ελδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη 
Ϋθπησζε αλαδφρνπ, απνκεέσζε ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο, αλαζηνιά εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
δηαθνπά ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, ζπκβηβαζκφο θιπ.) ε αλαζΫηνπζα αξρά δελ Ϋρεη θακέα 
επζχλε Ϋλαληη ηεο εθδνρΫσο ηξΪπεδαο. 
 
6.8 ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 
Ο αλΪδνρνο, γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ ππνΫξγνπ, ζα ρξεζηκνπνηάζεη ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ Ϋρεη 
πξνζδηνξέζεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ, γηα ην θαηΪ πεξέπησζε αλαθεξφκελν ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ 
ηκάκα ηνπ ππνΫξγνπ. 
 
Οη ππεξγνιΪβνη δελ απνθηνχλ νπνηαδάπνηε ζπκβαηηθά ζρΫζε κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά. 
 
Ο αλΪδνρνο επζχλεηαη γηα ηηο πξΪμεηο, παξαιεέςεηο θαη ακΫιεηεο ησλ ππεξγνιΪβσλ θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ά ησλ ππαιιάισλ ηνπο, φπσο αθξηβψο θαη γηα ηηο πξΪμεηο, παξαιεέςεηο ά ακΫιεηεο 
ηνπ ηδένπ, ησλ εθπξνζψπσλ ά ησλ ππαιιάισλ ηνπ. 
 
Ο αλΪδνρνο δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηάζεη ππεξγνιΪβν ζε πεξέπησζε δηαθνπάο ηεο ζπλεξγαζέαο 
ηνπ κε απηφλ ά λα ρξεζηκνπνηάζεη θαη Ϊιινλ ππεξγνιΪβν, κφλν εθ‟ φζνλ ν λΫνο ππεξγνιΪβνο 
αληαπνθξέλεηαη ζηα αληέζηνηρα θξηηάξηα επηινγάο πνπ έζρπζαλ γηα ηελ αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
ΠξνθεηκΫλνπ λα ζπλΪςεη λΫα ππεξγνιαβέα, ν αλΪδνρνο απαηηεέηαη λα Ϋρεη ηε γξαπηά Ϊδεηα ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο. Σα ηκάκαηα ηα νπνέα θαιχπηεη ε ππεξγνιαβέα, θαζψο θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ 
ππεξγνιΪβνπ θνηλνπνηνχληαη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, καδέ κε Ϋγγξαθε ηεθκεξέσζε ηνπ αλαδφρνπ 
απφ ηελ νπνέα πξΫπεη λα πξνθχπηεη φηη ν ππεξγνιΪβνο αληαπνθξέλεηαη ζηα αληέζηνηρα θξηηάξηα 
επηινγάο πνπ έζρπζαλ γηα ηελ αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο. 
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Ζ αλαζΫηνπζα αξρά δηθαηνχηαη λα δεηάζεη απφ ηνλ αλΪδνρν ηελ αληηθαηΪζηαζε ππεξγνιΪβνπ ά 
θπζηθνχ πξνζψπνπ εκπιεθνκΫλνπ ζηελ εθηΫιεζε ηνπ ππνΫξγνπ πνπ, θαηΪ ηελ βΪζηκε θαη 
αηηηνινγεκΫλε θξέζε ηεο, δελ αληαπνθξέλεηαη ζηηο απαηηάζεηο ηνπ ππνΫξγνπ, ν δε αλΪδνρνο 
ππνρξενχηαη ζηελ πεξέπησζε απηά λα αληαπνθξηζεέ ζηελ απαέηεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ζε 
εχινγν ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεέ απφ θνηλνχ φηη απαηηεέηαη γηα ηελ εμεχξεζε 
αληηθαηαζηΪηε. 
 
ε θΪζε πεξέπησζε, ηελ πιάξε επζχλε γηα ηελ νινθιάξσζε ηνπ ππνΫξγνπ θΫξεη απνθιεηζηηθΪ ν 
αλΪδνρνο 
 
6.9 ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΦΑΛΙΖ 
 
Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβΪλεη θΪζε πξφζθνξν κΫηξν αζθΪιεηαο θαη πξνζηαζέαο γηα ηελ 
απνηξνπά δεκηψλ ά θζνξψλ θαη εέλαη ππεχζπλνο γηα θΪζε δεκέα ά βιΪβε πξνζψπσλ, πξαγκΪησλ 
ά εγθαηαζηΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ά ηξέησλ θαη γηα ηελ 
απνθαηΪζηαζε θΪζε ηΫηνηαο βιΪβεο ά δεκέαο πνπ εέλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεέ θαηΪ ά επ‟ 
επθαηξέα ηεο εθηΫιεζεο ηνπ ππνΫξγνπ απφ ηνλ αλΪδνρν ά ηνπο ππεξγνιΪβνπο ηνπ, εθ‟ φζνλ 
νθεέιεηαη ζε πξΪμε ά παξΪιεηςε απηψλ. 
 
6.10 ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 
 
Σα ζπκβαιιφκελα κΫξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 
ππνρξεψζεσλ, ζην κΫηξν πνπ ε αδπλακέα εθπιάξσζεο νθεέιεηαη ζε πεξηζηαηηθΪ αλσηΫξαο βέαο. 
Χο ηΫηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα ηνλ αλΪδνρν φζα επξέζθνληαη αληηθεηκεληθΪ εληφο ηνπ πεδένπ 
νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειΫγρνπ ηνπ αλαδφρνπ. 
 
Ο αλΪδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγά ηεο αδπλακέαο εθπιάξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο 
πνπ εκπέπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν, νθεέιεη λα γλσζηνπνηάζεη θαη λα επηθαιεζζεέ πξνο 
ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθΪ εληφο απνζβεζηηθάο πξνζεζκέαο 
εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ, πξνζθνκέδνληαο ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ 
ζηνηρεέα. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά ππνρξενχηαη λα απαληάζεη εληφο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ιάςεσο 
ηνπ ζρεηηθνχ αηηάκαηνο ηνπ αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθΪ κε ηελ πΪξνδν Ϊπξαθηεο ηεο πξνζεζκέαο 
ηεθκαέξεηαη ε απνδνρά ηνπ αηηάκαηνο. 
 
6.11 ΚΤΡΧΔΙ - ΛΤΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

 ε πεξέπησζε θαζπζηΫξεζεο παξΪδνζεο ηνπ ππνΫξγνπ, ρσξέο λα ζπληξΫρνπλ ιφγνη 
αλσηΫξαο βέαο, ν αλΪδνρνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 32 ηνπ ΠΓ 118/2007, 
φπσο απηφ ηζρχεη ζα θαηαβΪιιεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά σο πνηληθά ξάηξα ην πνζφ ησλ 
300 επξψ γηα θΪζε εκΫξα θαζπζηΫξεζεο ηνπ παξαδνηΫνπ, εέηε πνηληθά ξάηξα αλεξρφκελε 
ζε πνζνζηφ ηξέα (3%) ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο ππεξεζέαο πνπ δελ παξαδφζεθε 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. Ζ ζπκβαηηθά αμέα ηεο ππεξεζέαο πνπ 
δελ παξαδφζεθε ζα πξνζδηνξέδεηαη απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ αληαπνθξηλφκελε ζηελ ηξΫρνπζα 
αμέα πνπ ζα πξνζθεξζεέ εΪλ ρξεζηκνπνηεέην ππεξγνιΪβνο. ηνλ ηειηθφ θαζνξηζκφ ηνπ 
πξναλαθεξφκελνπ πνζνζηνχ δε, ε αλαζΫηνπζα αξρά ζα ιΪβεη ππφςε ηεο ην βαζκφ 
παξΫθθιηζεο ηεο παξαζρεζεέζαο ππεξεζέαο απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ππνρξεψζεηο θαη ηηο 
επηπηψζεηο πνπ νη παξεθθιέζεηο απηΫο επΫθεξαλ ζηε ζπλνιηθά πινπνέεζε ηνπ ππνΫξγνπ. 
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 Σν ΚΔΔΛΠΝΟ δηαηεξεέ ηελ επρΫξεηα λα εηζπξΪμεη ην πνζφ ηεο πνηληθάο ξάηξαο, πνπ ζα 
αληηζηνηρεέ ζηηο αληέζηνηρεο εκΫξεο θαζπζηΫξεζεο ά ζηε κε πξνζάθνπζα παξΪδνζε ελ 
γΫλεη, εέηε ζε κνξθά παξαθξΪηεζεο απφ πιεξσκΫο, εέηε κε παξαθξΪηεζε απφ ηηο 
εγγπάζεηο θαιάο εθηΫιεζεο. 

 

 ε πεξέπησζε επαλεηιεκκΫλσλ θαζπζηεξάζεσλ ζηελ εθηΫιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
αλαδφρνπ ά ζε πεξέπησζε παξΪβαζεο απφ ηνλ αλΪδνρν νηνπδάπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο ά πιεκκεινχο εθηΫιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, ην ΚΔΔΛΠΝΟ χζηεξα απφ 
πξφηαζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο δηθαηνχηαη λα θεξχμεη 
ηνλ αλΪδνρν Ϋθπησην θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε αδεκέσο γηα ην ΚΔΔΛΠΝΟ. Δπέζεο ην 
ΚΔΔΛΠΝΟ δηθαηνχηαη λα θαηαγγεέιεη ηελ παξνχζα ζε πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο 
πησρεχζεη, ηεζεέ ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά εθθαζΪξηζε, ιπζεέ ά αλαθιεζεέ ε Ϊδεηα 
ιεηηνπξγέαο ηεο ά γέλνπλ πξΪμεηο αλαγθαζηηθάο εθηειΫζεσο ζε βΪξνο ηεο, ζην ζχλνιν ά 
ζε ζεκαληηθφ κΫξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ ηεο ά κεησζεέ ε πηζηνιεπηηθά ηεο 
ηθαλφηεηα ά βξέζθεηαη ζε αδπλακέα πιεξσκψλ πξνζσπηθνχ, ππεξγνιΪβσλ θαη ελ γΫλεη 
ζπλεξγαηψλ ά εθδνζεέ ηειεζέδηθε απφθαζε θαηΪ ηνπ αλαδφρνπ γηα αδέθεκα ζρεηηθφ κε 
ηελ Ϊζθεζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ. 

 
Με ηελ Ϋθπησζε ηνπ αλαδφρνπ, ν ηειεπηαένο ππνρξενχηαη: 
 

 λα απφζρεη απφ ηε δηελΫξγεηα νπνηαζδάπνηε εξγαζέαο, Ϋξγνπ, παξνράο ππεξεζηψλ ά 
εθηΫιεζεο ππνρξεψζεψο ηνπ πνπ πεγΪδεη απφ ηελ παξνχζα πιελ εθεέλσλ πνπ 
επηβΪιινληαη γηα ηε δηαζθΪιηζε ηνπ ππνΫξγνπ. 

 

 λα παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξέζεη ην ΚΔΔΛΠΝΟ, φπνην Ϋξγν ά εξγαζέα ( 
νινθιεξσκΫλε ά κε) Ϋρεη εθπνλάζεη ά Ϋρεη ζηελ θαηνρά ηνπ, θαζψο θαη ηα πΪζεο θχζεσο 
ππνζηεξηθηηθΪ Ϋγγξαθα θαη κΫζα (καγλεηηθΪ ά κε) θαη λα κεξηκλάζεη φπσο νη ηπρφλ 
ππεξγνιΪβνη θαη ζπλεξγΪηεο ηνπ πξΪμνπλ ην έδην. 

 

 λα παξαδψζεη ζην ΚΔΔΛΠΝΟ θΪζε πιηθφ πνπ αθνξΪ Ϊκεζα ά Ϋκκεζα ην ππνΫξγν θαη 
βξέζθεηαη ζηελ θαηνρά ηνπ, εγγπψκελε φηη νη ππεξγνιΪβνη θαη ζπλεξγΪηεο ηνπ ζα πξΪμνπλ 
ην έδηνη. 

 

 ε πεξέπησζε Ϋθπησζεο θαηαπέπηνπλ ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγπεηηθά επηζηνιά 
θαιάο εθηΫιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν αλΪδνρνο ζε απνθαηΪζηαζε θΪζε δεκέαο ζεηηθάο θαη 
απνζεηηθάο. ΔλδεηθηηθΪ γέλεηαη απνδεθηφ φηη δεκέα εέλαη ε παχζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 
ππνΫξγνπ, ε πηζαλά ππνρξΫσζε επηζηξνθάο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ Ϋιαβε ρψξα Ϋσο 
ηελ θαηΪπησζε, θΪζε δαπΪλε πνπ πηζαλφλ απαηηεέηαη γηα ηε δηελΫξγεηα λΫνπ 
δηαγσληζκνχ. ε πεξέπησζε Ϋθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ην ΚΔΔΛΠΝΟ βεβαηψλεη ηελ αμέα 
ηνπ παξαζρεζΫληνο κΫξνπο ηνπ ππνΫξγνπ, θαζψο θαη θΪζε νθεηιά Ϋλαληη ηνπ αλαδφρνπ 
θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θαηαγγειέαο θαη αλαζηΫιιεη ηελ θαηαβνιά πξνο ηνλ αλΪδνρν 
νπνηνπδάπνηε πνζνχ πιεξσηΫνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα κΫρξηο εθθαζαξέζεσο ησλ, 
ηπρφλ, κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο θαηαπέπηνπλ. Σν ΚΔΔΛΠΝΟ 
επέζεο δηθαηνχηαη θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ λα θξαηάζεη κΫξνο ά ζχλνιν ησλ παξαδνηΫσλ 
θαηαβΪιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηέκεκα ά ζπκςεθέδνληΪο ην κε ηπρφλ απαηηάζεηο 
ηνπ εθ ηεο δεκέαο πνπ ππΫζηε. Ζ αμέα δε ηνπ παξαζρεζΫληνο Ϋξγνπ ελαπφθεηηαη ζηελ 
θξέζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 
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 ΣΫινο ην ΚΔΔΛΠΝΟ δηθαηνχηαη λα ζεσξάζεη φηη ε παξΪδνζε κΫξνπο ηνπ ππνΫξγνπ δελ 
εέλαη ζχκθσλε ηηο ζπλνιηθΫο αλΪγθεο πινπνέεζεο απηνχ θαη λα απαηηάζεη απφ ηνλ 
αλΪδνρν ηελ επηζηξνθά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο πνπ Ϋρεη ιΪβεη σο ηελ εκΫξα θεξχμεσο 
απηνχ Ϋθπησηνπ. 
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Άρκρο 7. ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ 

 
7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σν ΚΫληξν ΔιΫγρνπ θαη Πξφιεςεο ΝνζεκΪησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) εδξεχεη ζηελ Αζάλα θαη νη θεληξηθΫο 
ηνπ ππεξεζέεο εέλαη εγθαηεζηεκΫλεο ζηελ νδφ ΑγξΪθσλ 3-5, ζην δάκν Ακαξνπζένπ ηνπ Ννκνχ 
Αηηηθάο.  
 
Ηδξχζεθε ην 1992, σο Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαένπ, κε ηελ επσλπκέα «ΚΫληξν ΔιΫγρνπ 
Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ (Κ.Δ.Δ.Λ.)», απνηειψληαο ηνλ εζληθφ θνξΫα γηα ηελ αληηκεηψπηζε, 
παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη ππνβνάζεζε ησλ ελεξγεηψλ ηφζν γηα ηελ πξφιεςε ηεο 
εμΪπισζεο εηδηθψλ κεηαδνηηθψλ λνζεκΪησλ φζν θαη γηα ηε ζεξαπεπηηθά αληηκεηψπηζε απηψλ, κε 
Ϋκθαζε ζην χλδξνκν Δπέθηεηεο Αλνζνπνηεηηθάο ΑλεπΪξθεηαο (AIDS), ηα εμνπαιηθψο 
Μεηαδηδφκελα Ννζάκαηα θαη ηηο Ηνγελεέο Ζπαηέηηδεο.  
 
Με ηελ πΪξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαη αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο Γεκφζηαο Τγεέαο, ην ΚΔΔΛΠΝΟ επΫθηεηλε 
ηε δξαζηεξηφηεηΪ ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε θαη Ϊιισλ ινηκσδψλ λνζεκΪησλ φπσο ε θπκαηέσζε, ε 
λφζνο ησλ ηξειψλ αγειΪδσλ θαη νη λνζνθνκεηαθΫο ινηκψμεηο, κε ππεξεζέεο πνπ παξαθνινπζνχλ 
θαη παξεκβαέλνπλ φπνηε θξηζεέ αλαγθαέν, ιακβΪλνληαο ππφςε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
επηδεκηνινγηθψλ δεδνκΫλσλ ζε ζπλεξγαζέα κε ηα αληέζηνηρα Γέθηπα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο.  
 
ΠΫξα απφ ηηο κφληκεο ζπκβαηηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζην ΚΔΔΛΠΝΟ πξνζεηΫζεζαλ ηα ηειεπηαέα 
ρξφληα νη δξΪζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε νμΫσλ ζπκβΪλησλ Γεκφζηαο Τγεέαο, νη νπνέεο 
επηθεληξψλνληαη ζε ζΫκαηα πγεέαο ησλ κεηαθηλνπκΫλσλ πιεζπζκψλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε 
εθηΪθησλ ζπκβΪλησλ απφ βηνινγηθΪ, ηνμηθΪ θαη ρεκηθΪ αέηηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ην ΚΔΔΛΠΝΟ εέλαη 
ππνρξεσκΫλν λα δηαηεξεέ εηδηθφ ζχζηεκα 24σξεο επαγξχπλεζεο θαη Ηαηξηθά ΜνλΪδα Άκεζεο 
ΠαξΫκβαζεο ψζηε λα παξεκβαέλεη ζε πξνβιάκαηα ηαηξηθάο βνάζεηαο ζε ιαζξνκεηαλΪζηεο θαη λα 
ζπκκεηΫρεη ζε παξεκβΪζεηο γηα πηζαλΪ βηνηξνκνθξαηηθΪ ζπκβΪληα ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ Γεληθά 
Γξακκαηεέα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο.  
 
Δπηπξφζζεηα, ην ΚΔΔΛΠΝΟ δηαδξακΪηηζε ζεκαληηθφ ξφιν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ 
Αγψλσλ ηεο Αζάλαο. Ζ νξγΪλσζε εληζρπκΫλεο επηδεκηνινγηθάο επηηάξεζεο πνπ δεκηνπξγάζεθε 
γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κε ζηφρν ηε γξάγνξε αλαγλψξηζε ηπρφλ αχμεζεο ηεο λνζεξφηεηαο, επηδεκέαο 
ά ζπκβΪληνο πνπ κπνξεέ λα ζρεηέδεηαη κε βηνηξνκνθξαηηθά ελΫξγεηα, θαζψο θαη νη θαηΪιιειεο 
παξεκβΪζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζά ηνπο κε ηξφπν εληαέν, βνάζεζαλ ζεκαληηθΪ ζηελ αλΪπηπμε ηνπ 
κνλαδηθνχ Γηθηχνπ ηεο ρψξαο Ϋγθαηξεο πξνεηδνπνέεζεο θαη ηαρεέαο αληέδξαζεο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ Γεκφζηα Τγεέα θαη ζηελ αλαβαζκηζκΫλε 
πιΫνλ νξγΪλσζε ηνπ κφληκνπ ζπζηάκαηνο επηδεκηνινγηθάο επηηάξεζεο ζηελ ΔιιΪδα. 
 
Απφ ηνλ Ηνχιην 2005, ην Κ.Δ.Δ.Λ. κεηνλνκΪδεηαη ζε ΚΫληξν ΔιΫγρνπ θαη Πξφιεςεο ΝνζεκΪησλ 
(ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ) επεθηεέλνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηΫο ηνπ ζε φια ηα ζπκβΪληα Γεκφζηαο Τγεέαο, πιελ 
ησλ άδε αλαθεξνκΫλσλ. πγθεθξηκΫλα, ζηελ παξαθνινχζεζε ρξφλησλ κε ινηκσδψλ λνζεκΪησλ, 
ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ Ϋιεγρν αηπρεκΪησλ θαη ζηελ πεξηβαιινληηθά πγηεηλά, ελψ εληΪρζεθαλ ζ‟ 
απηφ ην Κεληξηθφ Δξγαζηάξην Γεκφζηαο Τγεέαο (Κ.Δ.Γ.Τ) θαη ηα ΠεξηθεξεηαθΪ Δξγαζηάξηα 
Γεκφζηαο Τγεέαο (Π.Δ.Γ.Τ) φπσο επέζεο θαη ην Δζληθφ Αξρεέν Νενπιαζηψλ (E.A.N.). Δπέζεο, Ϋρεη 
ηελ αξκνδηφηεηα αλαγλψξηζεο Δξγαζηεξέσλ, ΣκεκΪησλ Α.Δ.Η, Δ..Γ.Τ θαη ΜνλΪδσλ 
Ννζνθνκεέσλ ά Ϊιισλ θνξΫσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκΫα σο ΚΫληξα ΑλαθνξΪο, γηα 
ζπγθεθξηκΫλα ζΫκαηα Γεκφζηαο Τγεέαο.  
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ΣΫινο, ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ, γηα ηελ επέηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ, ζπλεξγΪδεηαη ζηελΪ κε ην Τπνπξγεέν 
Τγεέαο, ηηο ΤγεηνλνκηθΫο ΠεξηθΫξεηεο (Τ.ΠΔ), ηα παλεπηζηάκηα θαη φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο. 
Γηα ηηο δξΪζεηο δε απηΫο, ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ δελ ρξεζηκνπνηεέ κφλν ην κφληκν επηζηεκνληθφ θαη 
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, αιιΪ ζπλεξγΪδεηαη θαη κε ηνπο επηζηάκνλεο ησλ αλσηΫξσ νξγαληζκψλ 
θαη θνξΫσλ. 
 
7.1.1 ΓΟΜΖ, ΓΙΑΡΘΡΧΖ & ΓΙΟΙΚΖΖ 
 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά δηΪξζξσζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 
νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιΪβνπλ κΫζα απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 
www.keelpno.gr επηιΫγνληαο ηελ θαηεγνξέα ΓνκΫο / Λεηηνπξγέεο. 
 
7.2 ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΠΡΑΞΖ 

Ζ πξΪμε «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΣΖΝ 

ΠΡΧΙΜΖ ΓΙΑΓΝΧΖ, ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΖ ΚΑΙ ΔΠΙΓΖΜΙΟΛΟΓΙΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΝΔΟΓΝΙΚΖ 

ΒΑΡΖΚΟΨΑ» πνπ πινπνηεέηαη ζην πιαέζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη κΫζσ ηνπ Δ.Π. «ΑλΪπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013» Ϋρεη αληηθεέκελν ηε δεκηνπξγέα θαη ιεηηνπξγέα εζληθνχ 

δηθηχνπ θαζνιηθνχ ειΫγρνπ γηα ηελ πξψηκε δηΪγλσζε, Ϋγθαηξε αληηκεηψπηζε θαη επηδεκηνινγηθά 

θαηαγξαθά ηεο λενγληθάο βαξεθνΐαο.  

Με ηε δεκηνπξγέα θαη ηε ιεηηνπξγέα ηνπ ην δέθηπν ζα εέλαη ζε ζΫζε λα αλαπηχμεη: 

 Καζνιηθά ελΫξγεηα πξφιεςεο, ζε πξσηνβΪζκην θαη δεπηεξνβΪζκην επέπεδν ηεο λενγληθάο 
βαξεθνΐαο 

 ΔλΫξγεηεο ελεκΫξσζεο θαη επαηζζεηνπνέεζεο ησλ εκπιεθφκελσλ ηαηξψλ θαη γνλΫσλ ψζηε 
λα ζπκβΪιεη ζηε δηακφξθσζε θιέκαηνο ζπλεξγαζέαο, ηφζν ησλ ζπκκεηερφλησλ, φζν θαη 
ησλ ινηπψλ θνξΫσλ πνπ δηαδξακαηέδνπλ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο αλΪπηπμεο 
ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο λενγληθάο βαξεθνΐαο 

 Δθπφλεζε θαηεπζπληάξησλ νδεγηψλ γηα ηελ Ϋγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκΪησλ 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο πξΪμεο εέλαη ν λενγληθφο Ϋιεγρνο βαξεθνΐαο ζην γεληθφ πιεζπζκφ λα 

θαηαζηεέ ζεζκφο ζην ρψξν ηεο πξφιεςεο, κε θχξην ζηφρν λα ζπλεηζθΫξεη δηαρξνληθΪ ζηελ 

πξψηκε δηΪγλσζε θαη ηελ Ϋγθαηξε αληηκεηψπηζε ηεο λενγληθάο βαξεθνΐαο.  

Σν ΚΫληξν ΔιΫγρνπ θαη Πξόιεςεο ΝνζεκΪησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ)  Ϋρεη ην ξφιν ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη 

ηνπ ΦνξΫα ηεο πξφηαζεο ζην Ϋξγν. Σν ΚΔΔΛΠΝΟ εέλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαένπ πνπ 

ηδξχζεθε κε ην Νφκν 2071/92 θαη ιεηηνπξγεέ απφ ην 1992. Δέλαη Ϊκεζα επνπηεπφκελν θαη 

ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο & Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο. 

χκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ ηνπ λφκν, ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ Ϋρεη σο θχξην ζθνπφ, κεηαμχ Ϊιισλ, ηελ 

πξνζηαζέα θαη πξναγσγά ηεο Γεκφζηαο Τγεέαο κΫζσ ηεο ελεκΫξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη ηε ρΪξαμε 

εζληθάο ζηξαηεγηθάο γηα ηελ πξφιεςε ηεο κεηΪδνζεο λνζεκΪησλ.  

Ζ Α΄ Χηνξηλνιαξπγγνινγηθά Κιηληθά ηεο Ιαηξηθάο ρνιάο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ 

Παλεπηζηεκένπ Αζελώλ απνηειεέ ηνλ ΦνξΫα Λεηηνπξγέαο ηεο πξΪμεο. Ζ ζπγθεθξηκΫλε πξΪμε 

απαηηεέ ηελ χπαξμε ελφο εμεηδηθεπκΫλνπ θΫληξνπ αλαθνξΪο ησλ πεξηζηαηηθψλ, ην νπνέν ζα 
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ζπκβΪιεη ζηελ επηζηεκνληθά ηεθκεξέσζε θαη ηελ Ϋθδνζε ησλ θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ γηα ηελ 

πινπνέεζεο ηεο πξΪμεο αιιΪ θαη ηελ παξαγσγά ηνπ απαηηνχκελνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα 

φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο φπσο παηδέαηξνη, σηνξηλνιαξπγγνιφγνη, γνλεέο λενγλψλ θ.α. Δπέζεο, 

αλακΫλεηαη απφ ηελ Κιηληθά λα αλαιΪβεη ηε ζπλΫρηζε θαη ππνζηάξημε ηεο δξΪζεο ηνπ ειΫγρνπ ηεο 

λενγληθάο βαξεθνΐαο θαη κεηΪ ην πΫξαο ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζηα πιαέζηα ηεο πηνζΫηεζεο ηνπ 

ειΫγρνπ σο Ϋλαο απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο λενγληθνχο ειΫγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ, φπσο ηζρχεη ζηα θξΪηε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο.  

7.2.1 ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ Δ ΤΠΟΔΡΓΑ 
 
Ζ πξΪμε πινπνηεέηαη ηφζν κε απηεπηζηαζέα φζν θαη κε πξνζθπγά ζε ππεξεζέεο εμσηεξηθψλ 
αλαδφρσλ. πγθεθξηκΫλα ππΪξρνπλ ηξέα (3) ππνΫξγα, εθ ησλ νπνέσλ ην Ϋλα (1) αθνξΪ εθηΫιεζε 
κε έδηα κΫζα θαη δχν (2) πνπ αθνξνχλ αλαζΫζεηο ζε εμσηεξηθφ αλΪδνρν. Δηδηθφηεξα ηα ππνΫξγα 
ηεο πξΪμεο Ϋρνπλ σο εμάο: 
 
ΤπνΫξγν 1: ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ ΓΙΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
ΤπνΫξγν 2:  ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ 
ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

 
ΤπνΫξγν 3: ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΖ ΓΙΚΣΤΧΖ ΚΑΙ ΔΝΖΜΔΡΧΖ - 
ΔΤΑΙΘΖΣΟΠΟΙΖΖ ΣΧΝ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΖ 
ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ 
 
 
 
7.3 ΤΝΟΠΣΙΚΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

Αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ εέλαη ε πξνκάζεηα ηνπ αλαγθαένπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηε 

δηελΫξγεηα ησλ εμεηΪζεσλ ζηηο δεκφζηεο καηεπηηθΫο θιηληθΫο.  

πλνπηηθΪ ζην θπζηθφ αληηθεέκελν ηνπ ΤπνΫξγνπ 2 πεξηιακβΪλνληαη: 

 Ζ  πξνκάζεηα  εηθνζηηεζζΪξσλ (24) ζπζθεπψλ πξσηνβΪζκηνπ ειΫγρνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ 
κε ΧηαθνπζηηθΫο εθπνκπΫο 

 Ζ πξνκάζεηα επηΪ (7) ζπζθεπψλ δεπηεξνβΪζκηνπ ειΫγρνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ΠξνθιεηΪ 
αθνπζηηθΪ δπλακηθΪ εγθεθαιηθνύ ζηειΫρνπο. 

ηα πιαέζην ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πεξηιακβΪλνληαη επέζεο: 

 Ζ παξΪδνζε θαη πιάξεο ιεηηνπξγηθά εγθαηΪζηαζε ησλ ζπζθεπψλ ζε καηεπηηθΫο θιηληθΫο 
αλΪ ηελ επηθξΪηεηα κε βΪζε ηηο ππνδεέμεηο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο 

 H εθπαέδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα δηελεξγεέ ηηο εμεηΪζεηο θαη ην νπνέν ζα ππνδεηρζεέ 
απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά. Σα ζηειΫρε ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ ηεο Ά ΧΡΛ  θιηληθάο ζα 
ρνξεγάζνπλ βεβαέσζε εθπιάξσζεο ηεο ππνρξΫσζεο εθπαέδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
ζηνλ αλΪδνρν, κεηΪ απφ δηελΫξγεηα απαξαέηεηνπ αξηζκνχ ζπλεδξηψλ πνπ ζα αθνξΪ ζηελ 
εθπαέδεπζε γηα ηε ρξάζε ησλ  ζπζθεπψλ. Σα ζηειΫρε πνπ ζα εθπαηδεπηνχλ ζα ιΪβνπλ 
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βεβαέσζε απφ ηνλ αλΪδνρν. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζε ρνξάγεζε βεβαέσζεο 
επαξθνχο εθπαέδεπζεο ζην πξνζσπηθφ ησλ θιηληθψλ.  

 Ζ παξνρά ζπκβνιαένπ Δγγχεζεο Καιάο Λεηηνπξγέαο θαη πληάξεζεο γηα Ϋλα Ϋηνο. 

 Ζ αληηθαηΪζηαζε ζε πεξέπησζε βιΪβεο εληφο 48 σξψλ. ε πεξέπησζε αδπλακέαο ηνπ 
αλαδφρνπ λα αληηθαηαζηάζεη ην κερΪλεκα εληφο ηνπ παξαπΪλσ ρξφλνπ, νξέδεηαη πνηληθά 
ξάηξα 100 επξψ / αλΪ εκΫξα . 

 Ζ βαζκνλφκεζε (calibration) ζπζθεπψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηά ρσξέο νηθνλνκηθά 

επηβΪξπλζε, ά  κε αληηθαηΪζηαζε ησλ ζπζθεπψλ γηα φζν δηΪζηεκα απαηηεέηαη.  

 Ζ δσξεΪλ ηερληθά ππνζηάξημε γηα ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα (1) Ϋηνο, πεξαηηΫξσ ηερληθά 

ππνζηάξημε ζα ζπλεθηηκεζεέ. 

 Ζ εμαζθΪιηζε Service θαη calibration ζε ηαθηΪ ρξνληθΪ δηαζηάκαηα, φπσο πξνβιΫπεηαη 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηά ηεο ζπζθεπάο. ΔηδηθΪ γηα ηελ βαζκνλφκεζε ησλ ζπζθεπψλ  ν 

αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξΫρεη ζηελ Α΄ΧΡΛ Κιηληθά πηζηνπνέεζε ηεο 

ππεξεζέαο(calibration certificate).  

 H παξνρά εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, επαλΪγλσζηεο θαη αλαιπηηθΫο νδεγέεο ρξάζεο πνπ ζα 

πεξηιακβΪλνπλ θαη επεμεγεκαηηθΪ ζράκαηα θαη εηθφλεο ζηελ ειιεληθά γιψζζα.  

 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα δηαηεζεέ ζηνλ θνξΫα ιεηηνπξγέαο πξνθεηκΫλνπ λα αλαξηεζεέ θαη 
λα εέλαη δηαζΫζηκν ζηνπο εθΪζηνηε ρξάζηεο ησλ ζπζθεπψλ. 

 

 
7.3.1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 

 
Σν  πξνθεξπζζφκελν ππνΫξγν πεξηιακβΪλεη αλαιπηηθΪ ηηο αθφινπζεο δξΪζεηο: 
 

ΓξΪζε 2.1: Πξνκάζεηα   εμνπιηζκνύ γηα ηνλ πξσηνβΪζκην Ϋιεγρν 

ΠξνβιΫπεηαη ε πξνκάζεηα ηνπ αλαγθαένπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηε δηελΫξγεηα 

ησλ εμεηΪζεσλ. Ο εμνπιηζκφο γηα ηνλ πξσηνβΪζκην Ϋιεγρν αθνξΪ ζε 24 ζπζθεπΫο νη νπνέεο ζα 

θαηαλεκεζνχλ ζε ηζΪξηζκεο δεκφζηεο καηεπηηθΫο θιηληθΫο .  

Ο εμνπιηζκφο πεξηιακβΪλεη  ζπζθεπΫο ειΫγρνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ΧηαθνπζηηθΫο εθπνκπΫο. 

Πην ζπγθεθξηκΫλα, κέα κηθξά ζειά/αληρλεπηάο (probe) εηζΪγεηαη ζηνλ Ϋμσ αθνπζηηθφ πφξν. 

ΖρεηηθΪ εξεζέζκαηα ηχπνπ θιηθ (click) παξΪγνληαη θαη κεηαθΫξνληαη κΫζσ ηνπ Ϋμσ θαη ηνπ κΫζνπ 

σηφο πξνο ηνλ θνριέα. ΔΪλ ν θνριέαο ιεηηνπξγεέ θπζηνινγηθΪ, ζα παξΪγεη σηαθνπζηηθΫο 

εθπνκπΫο, νη νπνέεο ζα κεηαθεξζνχλ ζε αλΪζηξνθε πνξεέα  πξνο ην κΫζν θαη ην Ϋμσ νπο. Οη 

σηαθνπζηηθΫο εθπνκπΫο ζα αληρλεπηνχλ θαη  κεηξψληαη απφ εηδηθφ κηθξφθσλν-δΫθηε πνπ 

βξέζθεηαη ζηνλ αληρλεπηά, θαη αλαιχνληαη απφ Ϋλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα. 

 
ΓξΪζε 2.2:  Πξνκάζεηα εμνπιηζκνύ γηα δεπηεξνβΪζκην Ϋιεγρν 
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ΠξνβιΫπεηαη ε  πξνκάζεηα ηνπ αλαγθαένπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηε δηελΫξγεηα 

ησλ εμεηΪζεσλ. Ο εμνπιηζκφο γηα ηνλ δεπηεξνβΪζκην επαλαιεπηηθφ Ϋιεγρν αθνξΪ ζε 7 ζπζθεπΫο 

νη νπνέεο ζα θαηαλεκεζνχλ ζε ηζΪξηζκεο δεκφζηα Ννζνθνκεέα.  

Ο εμνπιηζκφο αθνξΪ ζε  ζπζθεπΫο ειΫγρνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ΠξνθιεηΪ αθνπζηηθΪ δπλακηθΪ 

εγθεθαιηθνύ ζηειΫρνπο. 

Πην ζπγθεθξηκΫλα, κέα κηθξά ζειά/αληρλεπηάο (probe) εηζΪγεηαη ζηνλ Ϋμσ αθνπζηηθφ πφξν. 

ΖρεηηθΪ εξεζέζκαηα ηχπνπ θιηθ (click) παξΪγνληαη θαη κεηαθΫξνληαη κεηαμχ ηνπ Ϋμσ θαη ηνπ κΫζνπ 

σηφο πξνο ηνλ θνριέα, ην αθνπζηηθφ λεχξν θαη ηνλ εγθΫθαιν (εγθεθαιηθφ ζηΫιερνο). Ζ ειεθηξηθά 

δξαζηεξηφηεηα απφ ην αθνπζηηθφ λεχξν θαη ηηο δηαζπλδΫζεηο ηνπ ζηνλ εγθΫθαιν θαηαγξΪθεηαη 

απφ ειεθηξφδηα ηα νπνέα βξέζθνληαη ηνπνζεηεκΫλα ζε ζπγθεθξηκΫλα ζεκεέα ζηελ θεθαιά ηνπ 

λενγλνχ θαη αλαιχνληαη απφ ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα.  

 

εκεηψλεηαη φηη ηφζν γηα ηηο ζπζθεπΫο πνπ αθνξνχλ ζηελ ΓξΪζε 2.1 φζν θαη ζε απηΫο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ΓξΪζε 2.2 ζα πξΫπεη λα  εέλαη ειαθξηΫο, θνξεηΫο θαη λα δπγέδνπλ Ϋσο 500 γξακ. 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο κπαηαξέαο , εηδηθΫο γηα ρξάζε ζε λενγλΪ Χηαθνπζηηθψλ εθπνκπψλ 

OAEs (γηα δηεμαγσγά TEOAEs θαη DPOAEs) κε δπλαηφηεηα εθηΫιεζεο θαη απηφκαησλ αθνπζηηθψλ 

πξνθιεηψλ δπλακηθψλ ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειΫρνπο (automated auditory brainstem responses). 

ΔπηπιΫνλ νη ζπζθεπΫο ζα πξΫπεη λα θαιχπηνπλ ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθΫο: 

 Να εέλαη ελεξγεηαθΪ απηφλνκεο (κπαηαξέα επαλαθνξηηδφκελε / ιηζένπ ) κε 

δπλαηφηεηα πΪλσ  7 ψξεο ζπλερνχο ιεηηνπξγέαο. Ζ θφξηηζε λα γέλεηαη κΫζσ 

ζχξαο USB , ά κε Ϊιιν ηξφπν. Θα ζπλεθηηκεζεέ ελαιιαθηηθά ζχξα θφξηηζεο. 

 Γπλαηφηεηα θσηεηλψλ ελδεέμεσλ νζφλεο, επαλΪγλσζηεο ζε θΪζε ζηΪδην ηεο 

εμΫηαζεο. 

 Γπλαηφηεηα γξάγνξεο δηελΫξγεηαο εμΫηαζεο ζε θΪζε θαηαγξαθά. 

 ΔπαλΪγλσζηεο θαη εχιεπηεο θαηαγξαθάο απνηειΫζκαηνο (Ϋλδεημε pass / fail). 

 Λεηηνπξγηθφ, αλζεθηηθφ θαη εχθνιν ζηελ ρξάζε ελζσκαησκΫλν πιεθηξνιφγην. 

 Γπλαηφηεηα Ϊκεζεο εθηχπσζεο ησλ απνηειεζκΪησλ απφ ηελ ζπζθεπά . 

 Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ησλ απνηειεζκΪησλ απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά 

 Γπλαηφηεηα αζθαινχο θαζαξηζκνχ κε θαηΪιιειν πγξφ αληηζεπηηθφ.  

 ζα εθηηκεζεέ ε εγγχεζε λα εέλαη κεγαιχηεξε ηνπ ελφο (1) Ϋηνπο. 

ΓεληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ : 

 πζθεπά θηιηθά πξνο ην πεξηβΪιινλ  

 Σερλνινγέα Bluetooth γηα ηε κεηαθνξΪ ησλ δεδνκΫλσλ  

 Γπλαηφηεηα πξνεπηιεγκΫλσλ πξσηνθφιισλ θαηαγξαθάο ζπζθεπάο  

 Σερλνινγέα απνθπγάο επεξεαζκνχ ησλ απνηειεζκΪησλ απφ ηνλ πεξηβαιινληηθφ 

ζφξπβν 

 Γπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηνπ εμσηεξηθνχ ζνξχβνπ  

 Γπλαηφηεηα παξνράο ζρεηηθψλ αλαιψζηκσλ (κειΪλη θαη ραξηέ εθηχπσζεο) 
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Σν κελνχ ησλ ζπζθεπψλ ζα πξΫπεη λα εέλαη εχρξεζην θαη θαηαλνεηφ ψζηε ε κνλΪδα λα κπνξεέ λα 

ρξεζηκνπνηεζεέ φρη κφλν απφ ηαηξνχο αιιΪ θαη απφ θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλνπο λνζειεπηΫο. 

Οη ζπζθεπΫο ζα πξΫπεη λα παξαδνζνχλ κε φια ηα απαξαέηεηα γηα ηελ πιάξε ιεηηνπξγέα ηνπο.  

Ζ εηαηξεέα πνπ ζα αλαιΪβεη ηελ πξνκάζεηα ζα πξΫπεη λα κπνξεέ λα απνδεέμεη εκπεηξέα κε 

εγθαηαζηΪζεηο ζε αληέζηνηρα πξνγξΪκκαηα θαζνιηθνχ ειΫγρνπ λενγληθάο βαξεθνΐαο  ζε Ϊιιεο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθάο.  

Οη ζπζθεπΫο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηα Ννζνθνκεέα πνπ ζα ππνδεέμεη ε  Α΄ΧΡΛ Κιηληθά. ΔλδεηθηηθΪ ε 

εγθαηΪζηαζε ζα πινπνηεζεέ ζηα λνζνθνκεέα πνπ αλαθΫξνληαη ζην πέλαθα. εκεηψλεηαη φηη ε 

αλαζΫηνπζα αξρά θαη ε Ά ΧΡΛ Κιηληθά  Ϋρεη δηθαέσκα λα πξνβεέ ζε αιιαγΫο.  

 

1. ΓΝ Αγξηλένπ 
2. Παλεπηζηεκηαθφ 

Ννζνθνκεέν 
Ζξαθιεένπ 

3. ΓΝ Βφινπ 

4. ΓΝ Άξηαο 5. ΓΝ ΣξηθΪισλ 
6. ΓΝ ΚαιακΪηαο 

7. ΠΓΝ Αζελψλ ΑιεμΪλδξα 
8. ΓΝ Θεζζαινλέθεο 

ΗππνθξΪηεην 
9. ΓΝ ΞΪλζεο 

10. ΓΝ Μπηηιάλεο 
11. ΓΝ Θεζζαινλέθεο 

Παπαγεσξγένπ 
12. ΓΝ Νέθαηαο 

13. Παλεπηζηεκηαθφ 
Ννζνθνκεέν Αξεηαέεην 

14. Παλεπηζηεκηαθφ 
Ννζνθνκεέν 
Ησαλλέλσλ 

15. ΓΝ Έδεζζαο 

16. Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ 
Ννζνθνκεέν Αηηηθφ 

17.  ΓΝ Ησαλλέλσλ 
Υαηδεθψζηα 

18. ΓΝ Πχξγνπ 

19. Γεληθφ Ννζνθνκεέν 
ΘξηΪζην 

20. ΓΝ ΚαβΪιαο 
21. ΓΝ Υαλέσλ 

22. Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ 
Ννζνθνκεέν Ρέν 

23. ΓΝ ΚΫξθπξαο 
24. ΠΓΝ ΛΪξηζαο 

25. ΓΝ Ρεζχκλνπ 26. ΓΝ ΚνδΪλεο 
27. ΓΝ εξξψλ 

28. ΓΝ Ρφδνπ 
29. ΓΝ πΪξηεο 

 

30. Παλεπηζηεκηαθφ 
Ννζνθνκεέν 
Αιεμαλδξνχπνιεο 

31. ΓΝ Λακέαο 
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7.4 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
 

7.4.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
 
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά ζα ζπγθξνηάζεη επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο πνπ ζα 
αλαιΪβεη ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ κε ηηο ινηπΫο ππεξεζέεο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμΫιημεο 
ηνπ ππνΫξγνπ θαη ηνλ Ϋιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηΫσλ. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά δελ θΫξεη 
επζχλε γηα ηελ δηνηθεηηθά παξαθνινχζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ.  
 
Αξκνδηφηεηα ηεο επηηξνπάο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο εέλαη ε παξαιαβά ησλ ζπζθεπψλ   
θαη ε πηζηνπνέεζε ηεο εθηΫιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. Ζ πηζηνπνέεζε ηεο 
πινπνέεζεο ηνπ ππνΫξγνπ γέλεηαη ζε ζπλεξγαζέα κε ηα επηκΫξνπο ζηειΫρε ηεο νκΪδαο Ϋξγνπ. Ο 
αλΪδνρνο ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ ζα παξνπζηΪζεη ιεπηνκεξΫο ζρΫδην νξγΪλσζεο, δηνέθεζεο, 
πινπνέεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ππνΫξγνπ, ζην νπνέν ζα ζπκπεξηιακβΪλεηαη θαη 
επηγξακκαηηθφ πιαέζην αξκνδηνηάησλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη γηα ηνπο ηνκεέο επζχλεο ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο, ζχκθσλα κε ηελ ξνά θαη ην ρξνλνδηΪγξακκα εξγαζηψλ. 
 

7.4.2  ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΠΟΔΡΓΟΤ –ΚΡΙΣΖΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ –ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ 
Ζ παξαιαβά ηνπ ππνΫξγνπ ζα γέλεη απφ ηελ επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο, ηκεκαηηθΪ, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηΪγξακκα ηνπ ππνΫξγνπ.  
 
Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξΪ ηελ δηαδηθαζέα παξαιαβάο νξέδνληαη άδε κε ηελ παξνχζα ηα αθφινπζα: 

Α) Ζ παξΪδνζε ηνπ ππνΫξγνπ ζα γέλεηαη κε ηελ πεξΪησζε ησλ παξαδνηΫσλ κΫζα ζηηο 
πξνζεζκέεο πνπ θαζνξέδνληαη ζην ρξνλνδηΪγξακκα ηνπ ππνΫξγνπ.  

 
Β) Ζ δηαδηθαζέα παξΪδνζεο πεξηιακβΪλεη: 

 

 Παξνπζέαζε πξντφλησλ θΪζε επέ κΫξνπο παξαδνηΫνπ ζηελ επηηξνπά παξαθνινχζεζεο 
θαη παξαιαβάο. Ζ επηηξνπά ζηε ζπλΫρεηα θαη εΪλ ην παξαδνηΫν αλαθΫξεηαη ζε ππεξεζέεο 
δηελεξγεέ δεηγκαηνιεπηηθφ Ϋιεγρν πξνθεηκΫλνπ λα δηαζθαιέζεη ηελ νινθιεξσκΫλε 
παξΪδνζε θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηεο παξαδνηΫαο ππεξεζέαο. Σπρφλ παξαηεξάζεηο / 
ειιεέςεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην δεηγκαηνιεπηηθφ Ϋιεγρν επέ ηνπ παξαδνηΫνπ ζα 
παξαδέδνληαη ζηνλ αλΪδνρν εληφο δΫθα (10) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξνπζέαζε. Ο 
αλΪδνρνο ζα εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ελζσκαηψζεη ηηο παξαηεξάζεηο ηεο επηηξνπάο ζην 
ηειηθφ παξαδνηΫν εληφο δΫθα (10) εξγΪζηκσλ εκεξψλ 

 ε πεξέπησζε πνπ ην επαλππνβαιιφκελν παξαδνηΫν δελ ηθαλνπνηεέ ηα ειΪρηζηα θξηηάξηα 
αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο κεηΪ θαη ην δεχηεξν δεηγκαηνιεπηηθφ Ϋιεγρν, ε επηηξνπά εθζΫηεη 
εγγξΪθσο ηηο παξαηεξάζεηο ηεο θαη ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο παξεκβΪζεηο ζην παξαδνηΫν 
ηνπ αλαδφρνπ εληφο δΫθα (10) εξγΪζηκσλ εκεξψλ θαη ν αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα ηηο 
ελζσκαηψζεη ζην παξαδνηΫν εληφο δΫθα (10) εξγαζέκσλ εκεξψλ. ΔΪλ θαη κεηΪ απφ ηηο 
επαλαιεπηηθΫο παξαηεξάζεηο ν αλΪδνρνο δελ ζπκκνξθσζεέ πξνο ηηο ππνδεέμεηο ηεο 
επηηξνπάο, θηλνχληαη νη δηαδηθαζέεο θάξπμεο ηνπ αλαδφρνπ Ϋθπησηνπ. 

 ε φιεο ηηο ζπλαληάζεηο ηεο επηηξνπάο θαη ησλ αξκφδησλ θνξΫσλ κε ηνλ αλΪδνρν ηεξεέηαη 
κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ πξαθηηθφ ην νπνέν ππνγξΪθεηαη απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο. 
 

Ζ παξαιαβά ζα πηζηνπνηεέηαη κε πξσηφθνιιν ηεο επηηξνπάο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο, ην 
νπνέν ζα εθδέδεηαη εληφο πΫληε (5) εκεξψλ απφ ηελ νινθιάξσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, νη 
νπνέεο νξέδνληαη ζηελ παξνχζα. ε πεξέπησζε πνπ ε νινθιάξσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ά / 
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θαη ε Ϋθδνζε ησλ πξσηνθφιισλ νξηζηηθάο παξαιαβάο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιφγνπο πνπ 
δελ αλΪγνληαη ζηνλ αλΪδνρν, νη εθΪζηνηε παξαιαβΫο επΫξρνληαη απηνδέθαηα κε ηελ παξΫιεπζε 
ησλ αληηζηνέρσλ πξνζεζκηψλ. 
 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
ηνλ πέλαθα πνπ αθνινπζεέ παξνπζηΪδεηαη ην εθηηκψκελν ρξνλνδηΪγξακκα πινπνέεζεο ησλ 
δξΪζεσλ ηνπ ππνΫξγνπ 2. 
 

  Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 

Π_2.1 
Πξνκάζεηα 

εμνπιηζκνχ γηα 
ηνλ 

πξσηνβΪζκην 
Ϋιεγρν 

Π_2.1.1 
ΔγθαηΪζηαζε 

      

Π_2.1.2 
Λεηηνπξγέα 

      

Π_2.2 
Πξνκάζεηα 

εμνπιηζκνχ γηα 
ηνλ 

δεπηεξνβΪζκην 
Ϋιεγρν 

Π_2.2.1 
ΔγθαηΪζηαζε 

 

      

 Π_2.2.2 
Λεηηνπξγέα 

 

      

εκ: Ζ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ ππνΫξγνπ εέλαη ελδεηθηηθά. ΚΪζε πξνζθΫξσλ εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα 
θαηαζΫζεη κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπ θαη ην πξνηεηλφκελν απφ απηφλ ρξνλνδηΪγξακκα πινπνέεζεο ηνπ 
ππνΫξγνπ ζε κνξθά GANTT-Chart. Σν νξηζηηθφ ρξνλνδηΪγξακκα καδέ κε ηα επηκΫξνπο ρξνληθΪ φξηα 
νινθιάξσζεο ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ ππνΫξγνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ δεζκεπηηθΪ ζηελ ζχκβαζε 
πνπ ζα ππνγξαθεέ κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο κεηΪ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ ιακβΪλνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηνπ αλαδφρνπ. 
Ζ παξΪδνζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζα πξΫπεη λα νινθιεξσζεέ ζε δηΪζηεκα ηξηώλ  (3 ) κελώλ. ε 
πεξέπησζε πνπ ν ππ. ΑλΪδνρνο ππνβΪιεη ρξνλνδηΪγξακκα ζην νπνέν αλαθΫξεη όηη ε 
πξνκάζεηα ζα γέλεη ζε ιηγόηεξν από ηξεέο (3 ) κάλεο ζα ιεθζεέ ππόςε ζηελ αμηνιόγεζε 
ζύκθσλα κε ηνλ πέλαθα Α (Κξηηάξηα αμηνιόγεζεο Σερληθώλ Πξνζθνξώλ). 
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ΜΕΟΣ Γ: ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
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Άρκρο 8. ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 
 

Γηα ιφγνπο θαιχηεξεο αμηνιφγεζεο θαη επθνιέαο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη πέλαθεο 
νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο εέλαη θνηλνέ θαη δεζκεπηηθνέ επέ πνηλά απφξξηςεο σο πξνο ηελ κνξθά θαη 
πιάξε ζπκπιάξσζά ηνπο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηΫρνληεο. Ζ δνκά ηνπο εκθαλέδεηαη αθνινχζσο: 
 

8.1 ΠΙΝΑΚΔ ΑΝΑΛΤΖ ΚΟΣΟΤ  
Πέλαθαο 1&2: Τπό Πξνκάζεηα εέδνο 

 

Α/Α  
 

Πεξηγξαθά  
 

Πνζόηεηα  
 

Σηκά 
ΜνλΪδαο 
Υσξέο 
ΦΠΑ  
 

πλνιηθά Σηκά  
Δέδνπο/Τπεξεζέαο 

(Υσξέο ΦΠΑ)  

ΦΠΑ  
 

πλνιηθά Σηκά  
Δέδνπο/Τπεξεζέαο 

(Με ΦΠΑ)  

 
ΠαξαδνηΫν Π.2.1  Πξνκάζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηνλ πξσηνβΪζκην Ϋιεγρν 

 

1. Δμνπιηζκφο γηα 

ηνλ 

πξσηνβΪζκην 

Ϋιεγρν  

224     

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Π.2.1  

  

 

   

κεηαθηλάζεσλ κεη’ επηζηξνθάο 
 

Α/Α  
 

Πεξηγξαθά  
 

Πνζόηεηα  
 

Σηκά 
ΜνλΪδαο 
Υσξέο 
ΦΠΑ  
 

πλνιηθά Σηκά  
Δέδνπο/Τπεξεζέαο 

(Υσξέο ΦΠΑ)  

ΦΠΑ  
 

πλνιηθά Σηκά  
Δέδνπο/Τπεξεζέαο 

(Με ΦΠΑ)  

 
ΠαξαδνηΫν Π.2.2  Πξνκάζεηα  εμνπιηζκνύ γηα ηνλ δεπηεξνβΪζκην Ϋιεγρν 

 

1. Δμνπιηζκφο γηα 

ηνλ 

δεπηεξνβΪζκην 

Ϋιεγρν   

27     

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Π.2.2  
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Πέλαθαο 3: ΤΠΖΡΔΙΔ 
 

Α/Α  
 

Πεξηγξαθά  ΑλζξσπνεκΫξεο ΤΝΟΛΙΚΖ 
ΑΞΙΑ (Υσξέο 
ΦΠΑ ) 
 

 

ΦΠΑ  
 

ΤΝΟΛΙΚΖ 

ΑΞΙΑ  

(Με ΦΠΑ)  

 2      

ΤΝΟΛΟ      
 

   

8.2 ΠΙΝΑΚΑ ΑΘΡΟΙΣΙΚΖ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΚΟΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
Α/ 
π 

Α/Α  
 

ΔΙΓΟ / 
ΤΠΖΡΔΙΑ  
 

πλνιηθά Σηκά  
(Υσξέο ΦΠΑ)  

ΦΠΑ  
 

πλνιηθά Σηκά  
(Με ΦΠΑ)  

1. πλνιηθό 
θόζηνο 
ΠαξαδνηΫνπ 
Π.2.1  

   

2. πλνιηθό 
θόζηνο 
ΠαξαδνηΫνπ 
Π.2.2 

   

3. Τπεξεζέεο  
 

   

πλνιηθό θόζηνο ππνΫξγνπ    
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ΗΕΣΙΑ Μονάδα Μζτρθςθσ Ροςότθτα Τιμι Μονάδασ Χωρίσ ΦΡΑ Συνολικι Τιμι Είδουσ/Υ           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
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Ρ.2.1. Εξοπλιςμόσ για τον πρωτοβάκμιο ζλεγχο  

 

Ρροδιαγραφζσ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚ
Η ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 
Μοντζλο και Καταςκευαςτισ ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΘΕΙ 
  

Αρικμόσ μονάδων 24   
 

Τροφοδοςία μπαταρίασ 
επαναφορτιηόμενθ / λικίου 

ΝΑΙ 
 

  

Ζγχρωμθ οκόνθ αφισ  
υγρϊν κρυςτάλλων 

ΝΑΙ   

Μνιμθ μεγαλφτερθ ι ίςθ 
των  250 περιςτατικϊν ι 
μεγαλφτερθ ι ίςθ των 500 
εξετάςεων. 
 

ΝΑΙ   

Να διακζτει ςτακμό 
φόρτιςθσ και ςφνδεςθσ με 
Ηλεκτρονικό Υπολογιςτι 
(USB 2  ι και HDMI) για τθν 
αμφίπλευρθ επικοινωνία.  

 

ΝΑΙ   

Να εκτελεί τθν εξζταςθ των 
ΤΕΟΑΕ - Ρροκλθτά 
Ραροδικϊν Ωτακουςτικϊν 
Εκπομπϊν και να μπορεί να 
επεκτακεί ςε δεφτερο χρόνο 
ϊςτε να εκτελεί και  DPOAE 
(προϊόντα παραμόρφωςθσ) 
και ΑABR (Αυτόματα 
Ακουςτικά Ρροκλθτά 
Δυναμικά εγκεφαλικοφ 
ςτελζχουσ). 
 

ΝΑΙ   

Η τεχνικι αξιολόγθςθσ να 
είναι noise-
weightedaveraging 
Η απάντθςθ να είναι τφπου 
Θετικι/αρνθτικι 

ΝΑΙ   
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Να περιλαμβάνονται 

απαραίτθτα προγράμματα 

επικοινωνίασ με 

Ηλεκτρονικό Υπολογιςτι για 

τθν παραμετροποίθςθ, 

αποκικευςθ και διαχείριςθ 

των δεδομζνων. Αυτόματθ ι 

χειροκίνθτξαγωγι και 

αποκικευςθ δεδομζνων ςε 

XML, Excel 

 

ΝΑΙ   

Δυνατότθτα παρουςίαςθσ 

των δεδομζνων,  τόςο ςε 

απλι μορφι (ενδείξεισ pass / 

fail) όςο και ςε αναλυτικι 

(κυματομορφι). 

 

ΝΑΙ   

Αιςκθτιρασ ενδοωτιαίοσ 

(Micro-Probe) 

 

ΝΑΙ   

Σετ κθλϊν και αναλωςίμων 

για τθν αρχικι λειτουργία 

τθσ ςυςκευισ 

 

ΝΑΙ   

Λογιςμικό εγκατάςταςθσ 

ςυςκευισ  

 

ΝΑΙ    

Καλϊδιο USB για ςφνδεςθ με 

PC 

NAI   

Θικθ προςταςίασ και 

μεταφοράσ 

 

NAI    

 Να αναφερκεί ο χρόνοσ 

διεξαγωγισ τθσ κάκε 

εξζταςθσ ϊςτε να 

αξιολογθκεί 

ΝΑΙ    

Δυνατότθτα υπολογιςμοφ 

και τεκμθρίωςθσ  του 

εξωτερικοφ κορφβου 

 

ΝΑΙ    

 Να μπορεί εκτελεί ποιοτικό 

ζλεγχο  του probe πριν τθν 

εξζταςθ με ςυγκεκριμζνθ 

διαδικαςία (να περιγραφι)  

ΝΑΙ    



[70] 

 
 
 

Αυτόματο φιλτράριςμα 

ανκεκτικό ςε 

περιβαλλοντικοφσ κορφβουσ 

 

ΝΑΙ    

Δυνατότθτα ςιματοσ 

προόδου εξζταςθσ 

 

ΝΑΙ    

Ζνδειξθ ορκισ 

 διεξαγωγισ τθσ  

εξζταςθσ  

(qualityassurance)   

 

ΝΑΙ    

Ελλθνικι γλϊςςα προαιρετικό   
Εναλλακτικισ κφρασ 

φόρτιςθσ 

προαιρετικό   

Δυνατότθτα διεξαγωγισ 

εξετάςεων χωρίσ χριςθ 

καλωδίων 

προαιρετικό   

Δυνατότθτα άμεςθσ 

εκτφπωςθσ των 

αποτελεςμάτων από τθν 

ςυςκευι  

 

ΝΑΙ   

Δυνατότθτα εκτφπωςθσ των 

αποτελεςμάτων από 

θλεκτρονικό υπολογιςτι 

ΝΑΙ   

Δυνατότθτα αςφαλοφσ 

κακαριςμοφ με κατάλλθλο 

υγρό αντιςθπτικό 

ΝΑΙ   

Δυνατότθτα ελζγχου 

calibration(βακμονόμθςθσ) 

από το  

χριςτθ 

 

ΝΑΙ   

 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τισ ςυςκευζσ πρωτοβάκμιου ελζγχου. 
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Ρ.2.2. Εξοπλιςμόσ για τον δευτεροβάκμιο ζλεγχο   

Ρροδιαγραφζσ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΗ 
ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 
Μοντζλο και Καταςκευαςτισ ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΘΕΙ 

  

Αρικμόσ μονάδων 7   

Μοντζλο και Καταςκευαςτισ ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΘΕΙ 

  

Τροφοδοςία μπαταρίασ ΝΑΙ   
Ζγχρωμθ οκόνθ αφισ υγρϊν 
κρυςτάλλων 

ΝΑΙ   

Μνιμθ 250 περιςτατικϊν ι 500 

εξετάςεων ±10%. 

 

ΝΑΙ   

Να διακζτει ςτακμό φόρτιςθσ και 

ςφνδεςθσ με Ηλεκτρονικό Υπολογιςτι 

(USB 2 ι και HDMI ) για τθν αμφίπλευρθ 

επικοινωνία.  

 

ΝΑΙ   

Να εκτελεί τθν εξζταςθ των ΑABR 

(Αυτόματα Ακουςτικά Ρροκλθτά 

Δυναμικά εγκεφαλικοφ ςτελζχουσ). 

 

ΝΑΙ   

Να διακζτει τεχνικζσ αλγόρικμου ϊςτε 
να αξιοποιεί τθν λαμβάνουςα 
πλθροφορία αποφεφγοντασ τα ψευδόσ 
κετικά αποτελζςματα. Η απάντθςθ να 
είναι τφπου Θετικι/αρνθτικι 
 
 

ΝΑΙ   

Να περιλαμβάνονται απαραίτθτα 

προγράμματα επικοινωνίασ με 

θλεκτρονικό Υπολογιςτι για τθν 

παραμετροποίθςθ, αποκικευςθ και 

διαχείριςθ των δεδομζνων. Αυτόματθ ι 

χειροκίνθτθ εξαγωγι και αποκικευςθ 

δεδομζνων ςε XML, Excel 

 

ΝΑΙ   

Δυνατότθτα παρουςίαςθσ των 

δεδομζνων,  τόςο ςε απλι μορφι 

(ενδείξεισ pass / fail) όςο και ςε 

αναλυτικι (κυματομορφι). 

 

προαιρετικά   
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Αιςκθτιρασ ενδοωτιαίοσ (Micro-Probe) 

 

ΝΑΙ   

Ρακζτο θλεκτροδίων (θλεκτρόδια για 

τθν αρχικι  χριςθ ςυςκευισ 

 

ΝΑΙ   

Λογιςμικό εγκατάςταςθσ ςυςκευισ  

 

ΝΑΙ   

Καλϊδιο USB για ςφνδεςθ με PC NAI    

Θικθ προςταςίασ και μεταφοράσ 

 

NAI    

Δυνατότθτα αναβάκμιςθσ με DPOAE και 

TEOAE 

NAI    

 Να αναφερκεί ο χρόνοσ διεξαγωγισ τθσ 

εξζταςθσ ϊςτε να αξιολογθκεί  

ΝΑΙ    

Δυνατότθτα υπολογιςμοφ και 

τεκμθρίωςθσ του εξωτερικοφ κορφβου 

 

ΝΑΙ    

 Να μπορεί να εκτελεί ποιοτικό ζλεγχο 

του probe και των θλεκτροδίων πριν τθν 

εξζταςθ με ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 

(να περιγραφι) 

ΝΑΙ    

Δυνατότθτα ςιματοσ προόδου εξζταςθσ 

 

ΝΑΙ    

Ζνδειξθ ορκισ διεξαγωγισ τθσ εξζταςθσ (qualityassurance)   

 

ΝΑΙ    

Να εκτελοφν αυτόματα ακουςτικά 

προκλθτά δυναμικά εγκεφαλικοφ 

ςτελζχουσ 

(automatedauditorybrainstemresponses, 

AABR) με το ίδιο προμπ   που γίνονται 

και οι Ωτακουςτικζσ εκπομπζσ κακϊσ 

και με earcouplers. 

Η απάντθςθ να είναι τφπου 

Θετικι/αρνθτικι 

NAI   

Η μζκοδοσ αξιολόγθςθσ να είναι τφπου 

Noise-weightedaveraging and 

templatematching με ρυκμιηόμενο 

ερζκιςμα 30, 35, 40, 45 dBnHL τφπου 

chirp με ςυχνότθτα 80 Hz. 

 

ΝΑΙ   

Να είναι δυνατι θ εξζταςθ ταυτόχρονα 

και ςτα δφο αφτιά. 

 

ΝΑΙ   
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Να είναι δυνατι θ εκτζλεςθ 

ςυνδυαςμοφ εξετάςεων αυτόματα. 

 

ΝΑΙ   

Ελλθνικι γλϊςςα προαιρετικό   
Δυνατότθτα διεξαγωγισ εξετάςεων 

χωρίσ χριςθ καλωδίων 

προαιρετικό   

 

 

 
 
 
 
 
 

Γενικζσ Ρροδιαγραφζσ Υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν ενότθτα 7.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ 

ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΚΗΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΓΟΥ 

Ρροδιαγραφζσ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΗ 
ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

Εκπαίδευςθ του 
προςωπικοφ που κα 
διενεργεί τισ εξετάςεισ 
και το οποίο κα 
υποδειχκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι 

ΝΑΙ   

Τεχνικι υποςτιριξθ για 
τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ 

ΝΑΙ   

Ραροχι εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ, ευανάγνωςτεσ 
και αναλυτικζσ οδθγίεσ 
χριςθσ που κα 
περιλαμβάνουν και 
επεξθγθματικά ςχιματα 
και εικόνεσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα.  
 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΙΙ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΔΧΝ 
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Τπόδεηγκα : τέδηο εγγσεηηθής επηζηοιής προθαηαβοιής  

Ολοκαζία Σράπεδας:______________________________________________________ 

Κατάςτθμα:______________________________________________ 

(Γ/λζε οδός- αρηζκός Σ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ηκεροκελία Έθδοζες: _____________________________________   

Προσ το: ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ), 3θσ επτεμβρίου 56, Ακινα 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΤΡΩ. 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 

διηιςεωσ, υπζρ  

{Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. οδόσ …………. αρικμόσ … ΣΚ ………..,}  

{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΣΚ……………… 

β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΣΚ……………… 

γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΣΚ……………… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 

μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} και μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ........................., για τθ λιψθ προκαταβολισ ίςθσ με το       % τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ ΦΠΑ, τθσ με 

αρικ…………..ςφμβαςθσ, για εκτζλεςθ τμιματοσ του ζργου ……………….. και ςυγκεκριμζνα για το τμιμα του ζργου που 

αφορά ςτθν υπερ- περιφζρεια……………….. ςυνολικισ αξίασ..................................., ςφμφωνα με τθ με 

αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.  Σο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και 

υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 

ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η 

παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Σράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, 

το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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Τπόδειγμα: τέδιο Εγγσηηικής Επιζηολής σμμεηοτής 

Ονομαςία τράπεηασ:____________________________________________________  
Κατάςτθμα:______________________________________________  
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Σ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ημερομθνία ζκδοςθσ: _____________________________________  

Ρροσ το: 
Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων – ΚΕΕΛΡΝΟ 

Αγράφων 3-5, 15123, Μαροφςι 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΩ 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  
 
{Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ … οδόσ … αρικμόσ … ΣΚ ……..,}  
 
{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  
α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΣΚ………………  
β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΣΚ………………  
γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΣΚ………………  
 
μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,} και μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ….………… ….………… για εκτζλεςθ 
του υποζργου 2 με τίτλο:”....” ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ με  τίτλο «…………….» ςυνολικισ αξίασ 
..................................., ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... διακιρυξι ςασ.  

 
Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω 
διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ  
 
{Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω εταιρίασ.}  
 
{ή ςε περίπτωςη ένωςησ ή κοινοπραξίασ: των εταιριϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια 
από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν 
τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ. }  
 
Σο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε 
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(θμείωςθ προσ τθν τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι 
μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα μία θμερολογιακζσ θμζρεσ (31) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ).  
 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  
 
ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου.  

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) Ονομαςία 

τράπεηασ:____________________________________________________ 

Κατάςτθμα:_____________________________________________. 
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Τπόδειγμα: τέδιο εγγσηηικής επιζηολής καλής εκηέλεζης 
 

Ονομαςία τράπεηασ:____________________________________________________  
Κατάςτθμα:______________________________________________  
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Σ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ημερομθνία ζκδοςθσ: _____________________________________  

Ρροσ το: 
Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων – ΚΕΕΛΡΝΟ 

Αγράφων 3-5, 15123, Μαροφςι 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 

ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΩ. 
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  
 
{Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ : τθσ εταιρίασ …… Οδόσ …Αρικμόσ … Σ.Κ. ……}  
 
{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των εταιριϊν  
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. …………..  
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. …………..  
 
μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ 
των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ ………….  
για εκτζλεςθ του υποζργου 2 με τίτλο:”....” ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ με  τίτλο «…………….» ςυνολικισ αξίασ 
..................................., ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... διακιρυξι ςασ.  

Σο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
 
Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 
μποροφμε να κεωριςουμε τθν τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.  
 
ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου.  
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) νομαςία τράπεηασ:____________________________________________________ 

Κατάςτθμα:______________________________________________ 

οδός............................. αριθμός.................ΣΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΣΚ……………… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΙΙΙ : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ 
 

 

Υ 
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Υπόδειγμα βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ π 

 
 

 ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 
ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επϊνυμο:  Πνομα:  
Ρατρϊνυμο:  Μθτρϊνυμο:  
Ημερομθνία Γζννθςθσ:  __ /__ / ____  Τόποσ Γζννθςθσ:  
Τθλζφωνο:  E-mail:  
  
Fax:  
Διεφκυνςθ Κατοικίασ:  
 

 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ  

Πνομα Ιδρφματοσ  Τίτλοσ Ρτυχίου  Ειδικότθτα   Ημερομθνία Απόκτθςθσ Ρτυχίου  

    

    

    

Β 

ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(ςτο προτεινόμενο, από τον Τποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου)  

ΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ  

 

Ζργο  
 

Εργοδότθσ  
 

Θζςθ και 
Κακικοντα ςτο 
Ζργο  
 

 
Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο  
 

Ρερίοδοσ  
(από - ζωσ)  

Α/Μ  
 

    

    

    

Τόποσ Γζννθςθσ: 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΙV : ΥΔΓΙΟ  ΤΜΒΑΖ 
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ΤΜΒΑΖ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. …../2014 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΓΚΑΗΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ» 

 

ηε .......... ζάκεξα ηελ …/…/….., εκΫξα ………………….., νη πην θΪησ ζπκβαιιόκελνη:  

 

Αθελφο κελ 

 Σν ΚΫληξν ΔιΫγρνπ θαη Πξόιεςεο ΝνζεκΪησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), Ν.Π.Η.Γ. επνπηεπφκελν 
απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγεέαο, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα (νδφο ΑβΫξσθ 10), ζηεγΪδεηαη ζην 
Μαξνχζη Αηηηθάο (νδφο ΑγξΪθσλ 3-5) θαη ιεηηνπξγεέ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 
358/92 (Φ.Δ.Κ. 179 Α΄/24-11-92), ηνλ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζΫληα Δζσηεξηθφ 
Καλνληζκφ Λεηηνπξγέαο (Τ1/νηθ. 5028/2001- ΦΔΚ 831 Β΄/29-6-2001) θαη ηα νξηδφκελα ζηνλ 
Ν. 3370/05 (ΦΔΚ 176 Α΄ 11-7-2005), εθπξνζσπεέηαη δε λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ 
Γηεπζπληά ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θ. Θεφδσξν Παπαδεκεηξένπ, εθεμάο ε «ΑλαζΫηνπζα Αξρά» θαη 

 

θαη αθεηΫξνπ 

 Ο/Ζ ……………………, θπζηθφ πξφζσπν (πιάξε ζηνηρεέα) ά ε εηαηξεέα/Κνηλνπξαμέα κε 
ηελ επσλπκέα «……………………………………………..» κε δηαθξηηηθφ ηέηιν 
«…………………….» πνπ εδξεχεη ζηελ …………………………… (πεξηνρά), (νδφο, 
αξηζκφο), Σ.Κ. ……, ηει. …………….., θαμ ……………, κε Α.Φ.Μ. ……………….. & Γ.Ο.Τ. 
…………………. θαη εθπξνζσπεέηαη λφκηκα απφ ηνλ/ηελ θ. …………………….. 
(νλνκαηεπψλπκν εθπξνζψπνπ), πνπ ζα θαιεέηαη ζην εμάο «ΑλΪδνρνο», ζχκθσλα κε ην 
Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξεέαο θαη κε ην απφ ………….. Πξαθηηθφ ηνπ Γ.. (εθφζνλ πξφθεηηαη 
γηα Α.Δ.)  

 

ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο δηαηΪμεηο: 

1. Σελ κε αξ. πξση. 136/14.01.2013 πξφζθιεζε ηεο Δηδηθάο Τπεξεζέαο ΣνκΫα Τγεέαο θαη 
Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο (E.Y.T.Y.K.A.) ΔλδηΪκεζνπ ΦνξΫα Γηαρεέξηζεο ηνπ Δ.Π. 
«ΑλΪπηπμε Αλζξσπέλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013 γηα ηελ ππνβνιά πξνηΪζεσλ ζηελ 
θαηεγνξέα παξεκβΪζεσλ «ΑλΪπηπμε ηεο ΠξσηνβΪζκηαο Φξνληέδαο Τγεέαο ηνπ 
πιεζπζκνχ» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 14 «Δδξαέσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ ΣνκΫα 
ηεο Φπρηθάο Τγεέαο. ΑλΪπηπμε ηεο ΠξσηνβΪζκηαο Φξνληέδαο Τγεέαο θαη πξνΪζπηζε ηεο 
Γεκφζηαο Τγεέαο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο 3 ΠεξηθΫξεηεο ηαδηαθάο Δμφδνπ». 

2. Σε κε αξ. πξση. νηθ.2333-29/01/2013 πξφηαζε ηνπ ΚΫληξνπ ΔιΫγρνπ θαη Πξφιεςεο 
ΝνζεκΪησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξΪμεο κε ηέηιν : «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΘΟΛΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΧΗΜΖ ΓΗΑΓΝΧΖ, 
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΝΔΟΓΝΗΚΖ ΒΑΡΖΚΟΨΑ»  

3. Σε κε αξ. πξση. 2277/23-05-2013 απφθαζε Ϋληαμεο ηεο πξΪμεο «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΘΟΛΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΧΗΜΖ ΓΗΑΓΝΧΖ, 
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ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΝΔΟΓΝΗΚΖ ΒΑΡΖΚΟΨΑ»  
θαη ην ζπλεκκΫλν ζε απηά Σερληθφ Γειηέν Πξνηεηλφκελεο ΠξΪμεο» ζηνλ Άμνλα 
Πξνηεξαηφηεηαο 14 – Δδξαέσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ ΣνκΫα ηεο Φπρηθάο Τγεέαο. . 
ΑλΪπηπμε ηεο ΠξσηνβΪζκηαο Φξνληέδαο Τγεέαο θαη πξνΪζπηζε ηεο Γεκφζηαο Τγεέαο ηνπ 
πιεζπζκνχ ζηηο 3 ΠεξηθΫξεηεο ηαδηαθάο Δμφδνπ». 

4. Σελ απνδνρά Απφθαζεο Έληαμεο ηεο πξΪμεο κε ηέηιν: «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΘΟΛΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΧΗΜΖ ΓΗΑΓΝΧΖ, 
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΝΔΟΓΝΗΚΖ ΒΑΡΖΚΟΨΑ»   
ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θαηΪ ηελ 8ε πλεδξέαζε ζηηο 03/06/2013. 
 5.     Ζ απφ 24/11/2014-Φ.ΠΡΟΔΓΚ. 446795-2  Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ηε δεκνπξΪηεζε 
ηνπ    ππνΫξγνπ 2 κε ηέηιν  «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΓΚΑΗΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖ 
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ» ηεο πξΪμεο  «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟΤ 
ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΘΟΛΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΧΗΜΖ ΓΗΑΓΝΧΖ, ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΗ 
ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΝΔΟΓΝΗΚΖ ΒΑΡΖΚΟΨΑ» , κε θσδηθφ ΟΠ 
446795. 

 

5. Σελ Οηθνλνκηθά θαη Σερληθά πξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ (πνπ απνηεινχλ παξΪξηεκα ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο θαη νη νπνέεο βξέζθνληαη ζηελ θαηνρά ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ), 

6. Σελ κε αξηζ. __/___ (πξαθηηθφ __) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, πεξέ θαηαθχξσζεο 
ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

ζπλνκνινγάζεθαλ θαη ζπκθσλάζεθαλ ηα αθφινπζα: 

 

ε ζπλΫρεηα ηνπ αλνηθηνχ  δηαγσληζκνχ πνπ πξνθεξχρζεθε απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κε ηελ αξ. 
Πξσηνθφιινπ ...... πξνθάξπμε («ε Πξνθάξπμε») θαη θαηαθπξψζεθε ζηνλ ΑλΪδνρν κε ηελ ππ. αξ.  
............ Απφθαζε θαηαθχξσζεο («ε Καηαθχξσζε»), ν ΑλΪδνρνο αλαιακβΪλεη ηελ πινπνέεζε ηνπ 
ΤπνΫξγνπ 2 κε ηέηιν  «Πξνκάζεηα αλαγθαένπ εμνπιηζκνχ γηα ηε δηελΫξγεηα ησλ εμεηΪζεσλ» ζην 
πιαέζην ηεο ΠξΪμεο «ΑλΪπηπμε θαη ιεηηνπξγέα Δζληθνχ Γηθηχνπ θαζνιηθνχ ειΫγρνπ γηα ηελ 
πξψηκε δηΪγλσζε, αληηκεηψπηζε θαη επηδεκηνινγηθά θαηαγξαθά ηεο λενγληθάο βαξεθνΐαο» κε 
θσδηθφ MIS 446795. 

 

Άξζξν 1– Οξνινγέα 

ΑλΪδνρνο 
Ο πξνζθΫξσλ πνπ ζα επηιεγεέ θαη ζα θιεζεέ λα ππνγξΪςεη ηε 

χκβαζε θαη ζα πινπνηάζεη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά 
Σν ΚΔΔΛΠΝΟ, ην νπνέν ζα ππνγξΪςεη κε ηνλ ΑλΪδνρν ηε χκβαζε 

γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ Έξγνπ. 

Αληέθιεηνο 

Σν πξφζσπν πνπ ν ΤΠΟΦΖΦΗΟ ΑΝΑΓΟΥΟ κε Ϋγγξαθε δάισζά 

ηνπ, ζηελ νπνέα πεξηιακβΪλνληαη ηα πιάξε ζηνηρεέα ηνπ πξνζψπνπ 

(νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθά δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, 

θιπ.) νξέδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλΪγθεο επηθνηλσλέαο ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο κε απηφλ. 



[83] 

 
 
 

ΔΠΓΓΠ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ 

ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΧΝ 

 

ΔΠΠΠ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ 

Δπέζεκε γιψζζα ηεο 

χκβαζεο 

Δπέζεκε γιψζζα ηεο χκβαζεο εέλαη ε ειιεληθά. Ζ ΠξνζθνξΪ θαη ε 

χκβαζε εέλαη ζπληαγκΫλα ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

Έξγν Σν ζχλνιν ηνπ ππφ αλΪζεζε Έξγνπ. 

Κχξηνο ηνπ Έξγνπ Σν ΚΫληξν ΔιΫγρνπ θαη Πξφιεςεο ΝνζεκΪησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) 

χκβαζε 

Σν παξφλ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεέ κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκΫλσλ κεξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, δειαδά κεηαμχ ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ σο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ πνπ 

ζα επηιεγεέ. 

πκβαηηθΪ ηεχρε 

Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ηνπ 

Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε 

ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβΪλνπλ θαηΪ ζεηξΪ ηζρχνο: 

α. ηε παξνχζα χκβαζε, 

β. . Απφθαζε …../201… Καηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ  

γ ηελ ΠξνζθνξΪ (Σερληθά θαη Οηθνλνκηθά) ηνπ Αλαδφρνπ 

δ ηελ Γηαθάξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ ηνπ Έξγνπ.  

πκβαηηθφ Σέκεκα Σν ζπλνιηθφ ηέκεκα ηεο χκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ). 

Σκεκαηηθά παξαιαβά 

παξαδνηΫσλ 
Πξνζσξηλά παξαιαβά ησλ εθΪζηνηε παξαδνηΫσλ 

Οξηζηηθά Παξαιαβά Οινθιάξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ 

 

Άξζξν 2– Αληηθεέκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο 

Λεπηνκεξάο πεξηγξαθά ηνπ Ϋξγνπ πεξηιακβΪλεηαη ζηελ απφ __/__/__ ΠξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ, 

πνπ Ϋρεη ππνβιεζεέ θαη απνηειεέ αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο παξνχζαο χκβαζεο.  

Σν Έξγν ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 1) ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 2) ηελ ππ. 

αξ.  .............. Απφθαζε θαηαθχξσζεο 3) ηελ Σερληθά – Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ 4) 

ηεο απφ .... ππ‟ αξηζκ. ....... Γηαθάξπμεο Αλνηθηνχ  δηαγσληζκνχ ηνπ Ϋξγνπ ηα νπνέα απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην Σκάκα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο σο Παξαξηάκαηα: Η (Απφθαζε θαηαθχξσζεο),  ΗΗ 

(Σερληθά – Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ), ΗΗΗ (Γηαθάξπμε) αληέζηνηρα. 
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Αξζξν 3- Γιώζζα ηεο ύκβαζεο 
 
«ΚΪζε επηθνηλσλέα (πξνθνξηθά θαη γξαπηά) κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο 

γέλεηαη ζηελ Διιεληθά γιψζζα.  

ηελ Διιεληθά γιψζζα ζπληΪζζνληαη επέζεο θαη ππνβΪιινληαη ηα Ϋγγξαθα ΠαξαδνηΫα θαη φιν 

ην πιηθφ ηεθκεξέσζεο (π.ρ. νδεγέεο, εθζΫζεηο, ζπζηΪζεηο) πνπ ηα ζπλνδεχεη.» 

Αξζξν 4 - Έγγξαθε Δπηθνηλσλέα 
 

Ζ Ϋγγξαθε επηθνηλσλέα κεηαμχ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ηνπ Αλαδφρνπ (Έγγξαθα, ΓηνηθεηηθΫο 

εληνιΫο) πξαγκαηνπνηεέηαη ηαρπδξνκηθΪ, ηειεγξαθηθΪ, ηειεηππηθΪ ά ηειενκνηνηππηθΪ  ά θαη 

ηδηνρεέξσο, σο αθνινχζσο: 

Γηα ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά :    ΚΕΕΛΠΝΟ 

Τατ.Δ/νζη…………. 

Τατ.κωδ ……………..  . 

Τηλ. ………   fax  213-………… 

Γηα ηνλ ΑλΪδνρν:   <Επωνσμία. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Τατ.Δ/νζη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Τατ.κωδ.. . . . . – ΠΟΛΗ  . . . . . . . 

Τηλ. . . . . . . . . .   fax  . . . . . . >  E-mail . . . . . . 

ε θΪζε πεξέπησζε, ν απνζηνιΫαο ιακβΪλεη θΪζε αλαγθαέν κΫηξν γηα λα εμαζθαιέζεη ηελ 

παξαιαβά ηνπ ΔγγξΪθνπ θαη ηελ απφδεημε ηεο. 

Όπνηε ζηε χκβαζε γέλεηαη ιφγνο γηα εηδνπνέεζε, θνηλνπνέεζε, ζπκθσλέα, Ϋγθξηζε, βεβαέσζε, 
πηζηνπνέεζε ά απφθαζε, θαη εθφζνλ δελ πξνβιΫπεηαη Ϊιισο, ε ελ ιφγσ εηδνπνέεζε, 
θνηλνπνέεζε, ζπκθσλέα, Ϋγθξηζε, πηζηνπνέεζε, βεβαέσζε ά απφθαζε ζα εέλαη γξαπηά 
 

Άξζξν 5  – Σκάκαηα, ΦΪζεηο Τινπνέεζεο θαη ΠαξαδνηΫα ηνπ Έξγνπ 

Αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ εέλαη: 

 Ζ πξνκάζεηα ηνπ αλαγθαένπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηε δηελΫξγεηα ησλ 

εμεηΪζεσλ ζηηο δεκφζηεο καηεπηηθΫο θιηληθΫο.  

πλνπηηθΪ ζην θπζηθφ αληηθεέκελν ηνπ ΤπνΫξγνπ 2 πεξηιακβΪλνληαη: 

 Ζ  πξνκάζεηα  εηθνζηηεζζΪξσλ (24) ζπζθεπψλ πξσηνβΪζκηνπ ειΫγρνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ 
κε ΧηαθνπζηηθΫο εθπνκπΫο 
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 Ζ πξνκάζεηα επηΪ (7) ζπζθεπψλ δεπηεξνβΪζκηνπ ειΫγρνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ΠξνθιεηΪ 
αθνπζηηθΪ δπλακηθΪ εγθεθαιηθνύ ζηειΫρνπο. 

ηα πιαέζην ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πεξηιακβΪλνληαη επέζεο: 

 Ζ παξΪδνζε θαη πιάξεο ιεηηνπξγηθά εγθαηΪζηαζε ησλ ζπζθεπψλ ζε καηεπηηθΫο θιηληθΫο 
αλΪ ηελ επηθξΪηεηα κε βΪζε ηηο ππνδεέμεηο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο 

 H εθπαέδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα δηελεξγεέ ηηο εμεηΪζεηο θαη ην νπνέν ζα ππνδεηρζεέ 
απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά. Σα ζηειΫρε ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ ηεο Ά ΧΡΛ  θιηληθάο ζα 
ρνξεγάζνπλ βεβαέσζε εθπιάξσζεο ηεο ππνρξΫσζεο εθπαέδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
ζηνλ αλΪδνρν, κεηΪ απφ δηελΫξγεηα απαξαέηεηνπ αξηζκνχ ζπλεδξηψλ πνπ ζα αθνξΪ ζηελ 
εθπαέδεπζε γηα ηε ρξάζε ησλ  ζπζθεπψλ. Σα ζηειΫρε πνπ ζα εθπαηδεπηνχλ ζα ιΪβνπλ 
βεβαέσζε απφ ηνλ αλΪδνρν. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζε ρνξάγεζε βεβαέσζεο 
επαξθνχο εθπαέδεπζεο ζην πξνζσπηθφ ησλ θιηληθψλ.  

 Ζ παξνρά ζπκβνιαένπ Δγγχεζεο Καιάο Λεηηνπξγέαο θαη πληάξεζεο γηα Ϋλα Ϋηνο. 

 Ζ αληηθαηΪζηαζε ζε πεξέπησζε βιΪβεο εληφο 48 σξψλ. ε πεξέπησζε αδπλακέαο ηνπ 
αλαδφρνπ λα αληηθαηαζηάζεη ην κερΪλεκα εληφο ηνπ παξαπΪλσ ρξφλνπ, νξέδεηαη πνηληθά 
ξάηξα 100 επξψ / αλΪ εκΫξα . 

 Ζ βαζκνλφκεζε (calibration) ζπζθεπψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηά ρσξέο νηθνλνκηθά 

επηβΪξπλζε, ά  κε αληηθαηΪζηαζε ησλ ζπζθεπψλ γηα φζν δηΪζηεκα απαηηεέηαη.  

 Ζ δσξεΪλ ηερληθά ππνζηάξημε γηα ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα (1) Ϋηνο , πεξαηηΫξσ ηερληθά 

ππνζηάξημε ζα ζπλεθηηκεζεέ. 

 Ζ εμαζθΪιηζε Service θαη calibration ζε ηαθηΪ ρξνληθΪ δηαζηάκαηα, φπσο πξνβιΫπεηαη 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηά ηεο ζπζθεπάο. ΔηδηθΪ γηα ηελ βαζκνλφκεζε ησλ ζπζθεπψλ  ν 

αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξΫρεη ζηελ Α΄ΧΡΛ Κιηληθά πηζηνπνέεζε ηεο 

ππεξεζέαο(calibrationcertificate).  

 H παξνρά εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, επαλΪγλσζηεο θαη αλαιπηηθΫο νδεγέεο ρξάζεο πνπ ζα 

πεξηιακβΪλνπλ θαη επεμεγεκαηηθΪ ζράκαηα θαη εηθφλεο ζηελ ειιεληθά γιψζζα.  

 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα δηαηεζεέ ζηνλ θνξΫα ιεηηνπξγέαο πξνθεηκΫλνπ λα αλαξηεζεέ θαη 
λα εέλαη δηαζΫζηκν ζηνπο εθΪζηνηε ρξάζηεο ησλ ζπζθεπψλ. 

Άξζξν  6 – ΓηΪξθεηα ηεο ύκβαζεο – Υξόλνο παξΪδνζεο  

1. Χο εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηεο πινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ νξέδεηαη ε εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο 
ζχκβαζεο. 

2. Ζ νινθιάξσζε θαη παξΪδνζε ηνπ Έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ (ζχκθσλα κε ην 
ρξνλνδηΪγξακκα ηεο πξνζθνξΪο).  

 
Αξζξν 7  -    ΜεηΪζεζε ΥξνλνδηαγξΪκκαηνο 

 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά δηαηεξεέ κνλνκεξψο ην δηθαέσκα κεηΪζεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο 

πινπνέεζεο ηνπ ππνΫξγνπ ά επέ κΫξνπο πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ ζεκεέσλ ά 

δξαζηεξηνηάησλ ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο, εΪλ θξέλεη φηη απηφ επηβΪιιεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηΫο ελεκεξψλεη εγθαέξσο ηνλ αλΪδνρν γηα ηελ δηαθνξνπνέεζε ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο σο 

πξνο ηε ζπγθεθξηκΫλε δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 26 ηνπ ΠΓ118/2007. 
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Ο αλΪδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηάζεη κεηΪζεζε ηεο πξνζεζκέαο εθηΫιεζεο ζηελ πεξέπησζε πνπ ε 

εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ά επέ κΫξνπο δξαζηεξηνηάησλ ηεο θαζπζηεξεέ ά πξφθεηηαη λα 

θαζπζηεξάζεη γηα ιφγνπο πνπ δελ αλΪγνληαη ζε πεξηνρΫο επζχλεο ηνπ ά γηα ιφγνπο αλσηΫξαο 

βέαο. ηελ πεξέπησζε απηά ν αλΪδνρνο ζπλππνβΪιιεη πιάξε θαη ιεπηνκεξά ζηνηρεέα γηα ηελ 

ηεθκεξέσζε ηνπ αηηάκαηφο ηνπ θαη ην αέηεκα εμεηΪδεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ε νπνέα 

απνθαζέδεη ζρεηηθΪ θαη εηδνπνηεέ γξαπηψο ηνλ αλΪδνρν. 

Άξζξν  8 – Παξαθνινύζεζε θαη Παξαιαβά Έξγνπ 

Γηα ηηο αλΪγθεο ηεο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο ηνπ Ϋξγνπ ζπζηάζεθε απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ (ΔΠΠΠ) ε νπνέα 

Ϋρεη ζπγθξνηεζεέ κε ηελ ππ‟ αξηζκφ νηθ.5761/08-04-2014 απφθαζε ηεο ΠξνΫδξνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

Ζ ΔΠΠΠ παξαθνινπζεέ ηελ πνξεέα ησλ εξγαζηψλ ζε φιν ην δηΪζηεκα εμΫιημεο ηνπ Ϋξγνπ θαη εέλαη 
αξκφδηα γηα ηελ Ϋγθξηζε θαη πηζηνπνέεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηΫσλ, κε βΪζε ηε δηαδηθαζέα 
παξαιαβάο πνπ πεξηγξΪθεηαη ζηε ζπλΫρεηα.  

 

Παξαθνινύζεζε θαηΪ ηελ εμΫιημε ησλ εξγαζηώλ 

ε θΪζε πεξέπησζε θαη ζε νπνηνδάπνηε ζεκεέν ηεο εμΫιημεο ηνπ Ϋξγνπ, εΪλ ε ΔΠΠΠ δηαπηζηψλεη 
κε ζπκκνξθψζεηο κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο ηηζΫκελεο πξνδηαγξαθΫο, ελεκεξψλεη 
εγγξΪθσο ηνλ ΑλΪδνρν, ν νπνένο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζε δηνξζσηηθΫο ελΫξγεηεο θαη λα 
αλαθΫξεη απηΫο ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά 5 εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ ηε γλσζηνπνέεζε ησλ ζρεηηθψλ 
επξεκΪησλ.  

Δθφζνλ δηαπηζησζεέ δηαηάξεζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη κεηΪ ηηο δηνξζσηηθΫο ελΫξγεηεο, 
παξΪιεηςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ά πξφζεζε παξαπιΪλεζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ηφηε ε ΔΠΠΠ 
κπνξεέ λα εηζεγεζεέ ηελ Ϋλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θάξπμε ηνπ Αλαδφρνπ σο Ϋθπησηνπ. 

 

Γηαδηθαζέα Παξαιαβάο 

Ζ ΔΠΠΠ γλσκνδνηεέ γηα ηελ παξαιαβά ησλ επηκΫξνπο ηκεκΪησλ ηνπ Ϋξγνπ κεηΪ ηε ζπκβαηηθά 
νινθιάξσζε θΪζε δηαθξηηνχ ζηαδένπ. Ζ παξαιαβά πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζσ ηνπ ειΫγρνπ ηνπ 
ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ παξαδνηΫσλ, γηα ηα νπνέα αμηνινγεέηαη ε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 
πιεξφηεηα / αξηηφηεηα.  

Γηα ηελ ζεκαηνδφηεζε ηεο νινθιάξσζεο θΪζε ζηαδένπ θαη ηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο 
παξαιαβάο, ν ΑλΪδνρνο απνζηΫιιεη ζηελ ΔΠΠΠ αέηεκα παξαιαβάο, κε ην νπνέν δηαβηβΪδεη 
ελδεηθηηθΪ ηα αθφινπζα: 

- ΑλαθνξΪ πεπξαγκΫλσλ θαη εξγαζηψλ. 

- Τιηθφ ηεθκεξέσζεο γηα θΪζε παξαδνηΫν, πνπ αθνξΪ πξνκάζεηα ππεξεζηψλ. 

Γηα ηελ παξαιαβά ηνπ θΪζε ζηαδένπ ηνπ Ϋξγνπ ε ΔΠΠΠ ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο εθΪζηνηε 
ηδηαηηεξφηεηεο, πξαγκαηνπνηεέ αμηνιφγεζε ηεο πνζνηηθάο θαη πνηνηηθάο πιεξφηεηαο /αξηηφηεηαο 
ησλ παξαδνηΫσλ, κΫζσ: 

- ΓηελΫξγεηαο ειΫγρσλ απνδνράο γηα ηα επηκΫξνπο πξντφληα – παξαδνηΫα 

ηελ πεξέπησζε δηαπέζησζεο κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθΫο, νη παξαηεξάζεηο ηεο 
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Δπηηξνπάο δηαβηβΪδνληαη εγγξΪθσο ζηνλ ΑλΪδνρν ην αξγφηεξν εληφο πΫληε (5) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο παξαιαβάο. Δθηηκψληαο ην εχξνο ησλ απαηηνχκελσλ 
αιιαγψλ, ε ΔΠΠΠ θαζνξέδεη ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ιάςεο ησλ απαξαέηεησλ δηνξζσηηθψλ κΫηξσλ 
θαη επαλππνβνιάο ηνπ αηηάκαηνο παξαιαβάο. Ζ δηαδηθαζέα επαλππνβνιάο κπνξεέ λα 
πξαγκαηνπνηεζεέ Ϋσο δχν θνξΫο. 

Ζ δηαδηθαζέα παξαιαβάο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε αληέζηνηρνπ πξσηνθφιινπ απφ ηελ ΔΠΠΠ. 
ΔΪλ παξΫιζεη ην παξαπΪλσ ρξνληθφ δηΪζηεκα, ρσξέο ε ΔΠΠΠ λα θνηλνπνηάζεη ηηο παξαηεξάζεηο 
ηεο ζηνλ ΑλΪδνρν ά λα ζπληΪμεη ην πξνβιεπφκελν πξσηφθνιιν, ηα παξαδνηΫα ζεσξεέηαη φηη 
Ϋρνπλ παξαιεθζεέ πξνζσξηλΪ. 

Σν ρξνληθφ δηΪζηεκα θαηΪ ην νπνέν εμειέζζεηαη ε παξαιαβά θΪζε ζηαδένπ δελ επεξεΪδεη ηνλ 
πξνβιεπφκελν ρξφλν πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ θαη ηηο ρξνληθΫο δεζκεχζεηο νινθιάξσζεο επφκελσλ 
ζηαδέσλ. Ζ δηαδηθαζέα παξαιαβάο θΪζε ζηαδένπ δε δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεέ, εΪλ δελ Ϋρνπλ 
νινθιεξσζεέ επηηπρψο νη παξαιαβΫο πξνεγνχκελσλ ζηαδέσλ. 

Σόπνο Τινπνέεζεο – ΠαξΪδνζεο Έξγνπ 

Όπσο θαη ζηελ πξνθάξπμε «Ο ηφπνο παξνράο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζα γέλεη ζηνπο 

ηφπνπο πνπ νξέδνληαη απφ ηελ πεξηγξαθά ηνπ ππνΫξγνπ (ΜΫξνο Β΄ηεο παξνχζαο)» 

Άξζξν  9  – ΠνηληθΫο Ράηξεο- Έθπησζε Αλαδόρνπ 

Ζ παξΪδνζε θαη ε παξαιαβά ηνπ Έξγνπ ζα γέλεη ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηΪγξακκα πινπνέεζάο 

ηνπ. 

ε πεξέπησζε θαζπζηΫξεζεο παξΪδνζεο ελδηΪκεζεο ΦΪζεο ηνπ Έξγνπ ά ηνπ ζπλφινπ απηνχ 

απφ ππΫξβαζε ηκεκαηηθάο ά ζπλνιηθάο πξνζεζκέαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ επηβΪιινληαη 

θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα παξαθΪησ: 

1. Αλ παξΫιζνπλ νη ζπκθσλεκΫλεο εκεξνκελέεο παξΪδνζεο θαη ηα παξαδνηΫα δελ παξαδνζνχλ 
ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβΪιιεη σο 
πνηληθά ξάηξα γηα θΪζε εκΫξα θαζπζηΫξεζεο: 

 πνζνζηφ 0,2% επέ ηεο ζπκβαηηθάο ηηκάο ησλ παξαδνηΫσλ πνπ θαζπζηεξνχλ, εθφζνλ 
απηΪ εέλαη δηαθξηηΪ θνζηνινγεκΫλα ζηελ νηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ 

 πνζνζηφ 0,02% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ηνπ Έξγνπ, ζε θΪζε Ϊιιε πεξέπησζε.  

Ζ έδηα ξάηξα ζα επηβΪιιεηαη θαη ζηελ πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα Ϋρεη παξαδνζεέ κΫξνο ηνπ 

εμνπιηζκνχ/ ινγηζκηθνχ αιιΪ εέλαη αδχλαηνλ λα ρξεζηκνπνηεζεέ απφ ηνλ ΦνξΫα Λεηηνπξγέαο 

(ά ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαηΪ πεξέπησζε, αλ ν ΦνξΫαο Λεηηνπξγέαο ηαπηέδεηαη κε ηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά), ιφγσ θαζπζηεξεκΫλεο κεηαγελΫζηεξεο παξΪδνζεο απαξαέηεηνπ γηα ηε 

ιεηηνπξγέα εμνπιηζκνχ/ ινγηζκηθνχ. Αλψηαην φξην ζηε δπλαηφηεηα επηβνιάο ξάηξαο νξέδεηαη 

ην 25% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ηνπ Ϋξγνπ. ΠΫξαλ απηνχ ν ΑλΪδνρνο ζα θεξχζζεηαη 

Ϋθπησηνο. 

2. Οη πνηληθΫο ξάηξεο δελ επηβΪιινληαη θαη ε Ϋθπησζε δελ επΫξρεηαη αλ ν ΑλΪδνρνο απνδεέμεη 
φηη ε θαζπζηΫξεζε νθεέιεηαη ζε αλψηεξε βέα ά ζε ππαηηηφηεηα ηεο ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

3. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά Ϋρεη ην δηθαέσκα λα θεξχμεη Ϋθπησην ηνλ ΑλΪδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ά 
εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο ά παξαβηΪδεη νπζηψδε φξν ηεο 
χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεέ, ρσξέο λα θαηαβΪιιεη νπνηαδάπνηε απνδεκέσζε. 
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4. Οη ρξφλνη ππνινγέδνληαη ζε εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο, ηα πνζΪ φπσο πξνβιΫπνληαη ζηε 
χκβαζε (κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ) θαη νη πξνζεζκέεο ρσξέο κεηαζΫζεηο. 

5. Οη σο Ϊλσ ξάηξεο θαζπζηΫξεζεο θαη κε ηνπο έδηνπο φξνπο επηβΪιινληαη ζηελ πεξέπησζε 
ππΫξβαζεο ηπρφλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ά κε νινθιάξσζεο θΪζεσλ ά κε παξΪδνζεο 
παξαδνηΫσλ φπσο πεξηγξΪθνληαη ζην ρξνλνδηΪγξακκα ηνπ Έξγνπ, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 
Αλαδφρνπ.  

6. Οη ξάηξεο θαζπζηΫξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα πεξηΫρνληαη ζηε χκβαζε, ζα επηβΪιινληαη κε 
απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επνκΫλε πιεξσκά ηνπ 
Αλαδφρνπ ά ζα θαηαβΪιινληαη απφ ηνλ έδην ά ζα θαηαπέπηνπλ απφ ηελ Δγγχεζε Καιάο 
ΔθηΫιεζεο. 

7. Με έδηα σο Ϊλσ απφθαζε αλαθαινχληαη νη ξάηξεο θαζπζηΫξεζεο γηα ηπρφλ ηκεκαηηθΫο 
πξνζεζκέεο κφλν αλ ην ζχλνιν ησλ θΪζεσλ ηνπ Έξγνπ πεξαησζεέ κΫζα ζηε ζπλνιηθά 
πξνζεζκέα πνπ πξνβιΫπεηαη ζην νξηζηηθφ ρξνλνδηΪγξακκα. Οη ξάηξεο θαζπζηΫξεζεο πνπ 
επηβΪιινληαη γηα ππΫξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, αλ δελ αλαθιεζνχλ βαξχλνπλ ηνλ 
ΑλΪδνρν επηπιΫνλ ησλ ξεηξψλ ιφγσ ππΫξβαζεο ζπλνιηθάο πξνζεζκέαο πνπ Ϋρνπλ επηβιεζεέ. 

8. ε πεξέπησζε Έλσζεο νη σο αλσηΫξσ πνηληθΫο ξάηξεο επηβΪιινληαη ζηα κΫιε ηεο Έλσζεο, 
ηα νπνέα ζπκθσλεέηαη λα επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ. Οη σο Ϊλσ πνηληθΫο 
ξάηξεο επηβΪιινληαη ζε φια ηα κΫιε ηεο Έλσζεο.  

9. ε πεξέπησζε Ϋθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνχηαη, θαηΪ ηελ θξέζε ηεο, 
λα θξαηάζεη κΫξνο ά ην ζχλνιν ησλ παξαδνηΫσλ, θαηαβΪιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ 
ηέκεκα. ε θΪζε πεξέπησζε ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζα δηαζθαιέζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθηειεζζΫληνο Ϋξγνπ. 

 

Άξζξν  10  – Ακνηβά – Σξόπνο Πιεξσκάο 

Ζ πιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ηνπ ππνΫξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ σο εμάο: 
 
1. Καηαβνιά Ϋληνθεο πξνθαηαβνιάο 10 % (εθφζνλ ν αλΪδνρνο ην επηζπκεέ) ηνπ ζπλνιηθνχ 
ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο κε ΦΠΑ, κεηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, Ϋλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθάο 
επηζηνιάο πξνθαηαβνιάο ζπληεηαγκΫλεο ζχκθσλα κε ην αληέζηνηρν ππφδεηγκα ηεο δηαθάξπμεο θαη 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 25 ηνπ Κ.Π.Γ. (118/07) εθφζνλ ν αλΪδνρνο ην επηζπκεέ. Ζ 
παξαπΪλσ πξνθαηαβνιά ζα εέλαη Ϋληνθε ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2363/95 «Πεξέ δεκνζένπ ινγηζηηθνχ 
ειΫγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξΪηνπο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». Ο ηφθνο ηεο πξνθαηαβνιάο ππνινγέδεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε αξ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΔΚ 1209/Β/01 ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ. Ζ 
εγγχεζε πξνθαηαβνιάο επηζηξΫθεηαη κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ 
ππνΫξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζΪξηζε ησλ ηπρφλ απαηηάζεσλ απφ ηνπο ζπκβαιινκΫλνπο. 
 
2. Καηαβνιά πνζνζηνχ 80% επέ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο κε ΦΠΑ, κεηΪ ηελ 
εγθαηΪζηαζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ηεο θαιάο ιεηηνπξγέαο φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα 
ππνδεηρζνχλ  απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά. 
 
3. Υνξάγεζε ηνπ ελαπνκεέλαληνο ππνινέπνπ, δειαδά ηνπ 10% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηκάκαηνο πιΫνλ 
ΦΠΑ, κεηΪ ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ηνπ ηκάκαηνο ηνπ Ϋξγνπ. 
 
ηελ πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δελ επηζπκεέ ηελ θαηαβνιά Ϋληνθεο πξνθαηαβνιάο ην ζπλνιηθφ 
ζπκβαηηθφ ηέκεκα ζα θαηαβιεζεέ κεηΪ ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ηνπ Ϋξγνπ θαη φρη αξγφηεξα απφ 30 
εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο απφ απηάλ. 
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Όιεο νη πιεξσκΫο ζα γέλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιΫπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαηΪ ην ρξφλν πιεξσκάο θαη ζε ρξφλν 
πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαέα δηνηθεηηθά δηαδηθαζέα γηα Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 
εληαικΪησλ. 
 

Άξζξν 11  – Δγγύεζε Καιάο ΔθηΫιεζεο 

Γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο, ν ΑλΪδνρνο θαηΫζεζε ζην ΚΔΔΛΠΝΟ ηε κε αξηζκφ 

…………........... εγγπεηηθά επηζηνιά ηεο …………………. (νλνκαζέα ΣξΪπεδαο), πνζνχ 

………………………………………..……………… (νινγξΪθσο) (…………….€) (10% ηεο 

ζπκθσλνχκελεο κε ηελ παξνχζα ακνηβάο ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξέο ηνλ θφξν πξνζηηζΫκελεο αμέαο), 

ηζρχνο κΫρξη ηελ επηζηξνθά ηεο, ε νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ θαηΪ ην αληέζηνηρν ππφδεηγκα ηεο 

Γηαθάξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 25 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζένπ. 

Ζ Δγγχεζε Καιάο ΔθηΫιεζεο χκβαζεο επηζηξΫθεηαη κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

παξαιαβά ηνπ Έξγνπ, χζηεξα απφ ηελ εθθαζΪξηζε ησλ ηπρφλ απαηηάζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. ε πεξέπησζε πνπ ε παξΪδνζε γέλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, ηκεκαηηθΪ, 

νη εγγπάζεηο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθΪ, θαηΪ πνζφλ πνπ αλαινγεέ ζηελ αμέα ηνπ κΫξνπο ηεο 

πνζφηεηαο πνπ παξαιάθζεθε νξηζηηθΪ. 

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ππΫξ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ κε ηελ Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε πξνο ηελ 

εγγπάηξηα ηξΪπεδα θαη θνηλνπνέεζε πξνο ηνλ ΑλΪδνρν ζε δηΪζηεκα ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ 

εηδνπνέεζε απηάο γηα ηελ επηθεέκελε θαηΪπησζε. ηελ πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο 

θαιάο εθηΫιεζεο, ην ΚΔΔΛΠΝΟ δηαηεξεέ ην δηθαέσκα θαηαγγειέαο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 15 ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Άξζξν  12  -Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

1. Δληφο δΫθα πΫληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο, ν ΑλΪδνρνο ζα ππνβΪιεη 
αλαιπηηθφ πξφγξακκα εξγαζηψλ (Πξφγξακκα πινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ) ζηελ ΑλαζΫηνπζα 
Αξρά. ΔΪλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηνπ Έξγνπ πξνθχπηνπλ αιιαγΫο ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ 
Έξγνπ ηφηε νη αιιαγΫο απηΫο ζα ππνβΪιινληαη σο εηζεγάζεηο ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ε 
νπνέα θαη ζα ηηο εγθξέλεη θαηΪ πεξέπησζε ά ζα ηηο απνξξέπηεη. Σν Πξφγξακκα πινπνέεζεο 
ηνπ Έξγνπ δελ ηαπηέδεηαη κε ηε ΜειΫηε Δθαξκνγάο ά Ϊιια παξαδνηΫα πνπ πξνβιΫπεηαη λα 
παξαδνζνχλ ζηε δηΪξθεηα ηνπ Έξγνπ. 

2. Καζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηνπ Έξγνπ, ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα ζπλεξγΪδεηαη ζηελΪ κε 
ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ππνρξενχηαη δε λα ιακβΪλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδάπνηε παξαηεξάζεηο 
ηεο ζρεηηθΪ κε ηελ εθηΫιεζε ηνπ Έξγνπ. 

3. Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέζηαηαη ζε ππεξεζηαθΫο ζπλεδξηΪζεηο πνπ αθνξνχλ ζην 
Έξγν (ηαθηηθΫο θαη Ϋθηαθηεο), παξνπζηΪδνληαο ηα απαξαέηεηα ζηνηρεέα γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθά ιάςε απνθΪζεσλ. 

4. Ο ΑλΪδνρνο ζα εέλαη πιάξσο θαη απνθιεηζηηθΪ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηάξεζε ηεο 
ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο ζε ζρΫζε κε νπνηαδάπνηε εξγαζέα εθηειεέηαη απφ κΫιε ηεο ΟκΪδαο 
Έξγνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ά ζα παξΪζρνπλ νπνηεζδάπνηε ππεξεζέεο ζε ζρΫζε κε ηελ 
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παξνχζα χκβαζε. ε πεξέπησζε νπνηαζδάπνηε παξΪβαζεο ά δεκέαο πνπ πξνθιεζεέ ζε 
ηξέηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηΪζηαζά ηεο. 

5. Ο ΑλΪδνρνο εγγπΪηαη γηα ηε δηΪζεζε ηνπ αλαθεξνκΫλνπ ζηελ ΠξνζθνξΪ ηνπ, επηζηεκνληθνχ 
θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επέζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζΫηνπλ ηελ απαηηνχκελε 
εκπεηξέα, ηερλνγλσζέα θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιάξσο ζηηο απαηηάζεηο ηεο 
χκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζέαο θαηΪ ηηο 
επαθΫο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο θαη ηα ζηειΫρε ηεο ΑλαζΫηνπζα Αξρά ά ησλ εθΪζηνηε 
ππνδεηθλπνκΫλσλ απφ απηάλ πξνζψπσλ. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά 
δχλαηαη λα δεηάζεη ηελ αληηθαηΪζηαζε κΫινπο ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν 
ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα πξνβεέ ζε αληηθαηΪζηαζε κε Ϊιιν πξφζσπν, αλΪινγεο εκπεηξέαο θαη 
πξνζφλησλ. ΑληηθαηΪζηαζε κΫινπο ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, θαηφπηλ αηηάκαηφο 
ηνπ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη λα γέλεη κφλν κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη κφλν κε Ϊιιν πξφζσπν αληηζηνέρσλ πξνζφλησλ ά εκπεηξέαο. Ο 
ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηάζεη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά εγγξΪθσο δεθαπΫληε (15) 
εκΫξεο πξηλ απφ ηελ αληηθαηΪζηαζε. 

6. ε πεξέπησζε πνπ κΫιε ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ απνρσξάζνπλ απφ απηάλ ά 
ιχζνπλ ηε ζπλεξγαζέα ηνπο καδέ ηνπ, ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιέζεη φηη θαηΪ ην 
ρξνληθφ δηΪζηεκα, κΫρξη ηελ απνρψξεζά ηνπο, ζα παξΫρνπλ θαλνληθΪ ηηο ππεξεζέεο ηνπο θαη 
αθεηΫξνπ λα αληηθαηαζηάζεη Ϊκεζα ηνπο απνρσξάζαληεο ζπλεξγΪηεο, κε Ϊιινπο αλΪινγεο 
εκπεηξέαο θαη πξνζφλησλ κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηεο ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

7. Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα ελεξγεέ κε επηκΫιεηα θαη θξνληέδα, ψζηε λα εκπνδέδεη πξΪμεηο ά 
παξαιεέςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα Ϋρνπλ απνηΫιεζκα αληέζεην κε ην ζπκθΫξνλ ηεο 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά ά ηνπ ΦνξΫα Λεηηνπξγέαο. 

8. Ο ΑλΪδνρνο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξεέ ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδάπνηε ηξέην, νχηε λα αλαζΫηεη 
ππεξγνιαβηθΪ ζε ηξέηνπο κΫξνο ά ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο χκβαζεο, νχηε λα 
ππνθαζέζηαηαη απφ ηξέην, ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε Ϋγγξαθε Ϋγθξηζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, 
ε νπνέα δέδεηαη, θαηΪ ηελ απφιπηε θξέζε ηεο, ζε φισο εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο. ε 
πεξέπησζε εθρψξεζεο, ππεξγνιαβέαο θιπ., ν ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα πξνζθνκέδεη 
ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηα ζρεηηθΪ ζπκθσλεηηθΪ ζε πξψηε αέηεζε απηάο. ε θακέα δε 
αλΪινγε πεξέπησζε ν ΑλΪδνρνο δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη 
επζχλεο ιφγσ αλΪζεζεο εξγαζηψλ ζε ηξέηνπο ά εθρψξεζεο ά ππεξγνιαβέαο, νχηε ε 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζπλδΫεηαη ζπκβαηηθΪ κε ηα ηξέηα απηΪ πξφζσπα. ΔΪλ ην ζπκβαηηθφ ηέκεκα 
εθρσξεζεέ ελ φισ ά ελ κΫξεη ζε ΣξΪπεδα, θαηΪ ηα σο Ϊλσ, ζε πεξέπησζε πνπ, γηα ιφγνπο 
πνπ Ϊπηνληαη ζηηο ζπκβαηηθΫο ζρΫζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ κεξψλ, δελ πξνθχςεη ελ 
φισ ά ελ κΫξεη ππΫξ ηεο ΣξΪπεδαο ην εθρσξνχκελν ηέκεκα (ελδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη Ϋθπησζε 
Αλαδφρνπ, απνκεέσζε ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο, αλαζηνιά εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπά 
ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, ζπκβηβαζκφο θιπ.) ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δελ Ϋρεη θακέα 
επζχλε Ϋλαληη ηεο εθδνρΫσο ΣξΪπεδαο. Δπηζεκαέλεηαη φηη εθρψξεζε-κεηαβέβαζε ηεο 
ζχκβαζεο ζπληειεέηαη κφλν γηα ηδηαηηΫξσο ζνβαξφ ιφγν, ρξάδεη πιάξνπο αηηηνιφγεζεο ηφζν 
σο πξνο ην αέηεκα ηνπ Αλαδφρνπ φζν θαη ηελ εγθξηηηθά απφθαζε/ζπλαέλεζε ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη φηη ε ηειεπηαέα γλσζηνπνηεέ ηπρφλ εθρψξεζε-κεηαβέβαζε ζηελ 
αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθά Αξρά.  

9. Ο ΑλΪδνρνο ζε πεξέπησζε παξΪβαζεο νπνηνπδάπνηε φξνπ ηεο χκβαζεο ά ηεο Γηαθάξπμεο 
ά ηεο ΠξνζθνξΪο ηνπ, Ϋρεη ππνρξΫσζε λα απνδεκηψζεη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ά θαη ηνλ 
Κχξην ηνπ Έξγνπ ά θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, γηα θΪζε ζεηηθά θαη απνζεηηθά δεκέα πνπ 
πξνθΪιεζε κε απηάλ ηελ παξΪβαζε εμ νηαζδάπνηε αηηέαο θαη αλ πξνΫξρεηαη, αιιΪ κΫρξη ην 
χςνο ηνπ πνζνχ ηεο χκβαζεο. 
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10. ε πεξέπησζε αλσηΫξαο βέαο, ε απφδεημε απηάο βαξχλεη εμ‟ νινθιάξνπ ηνλ ΑλΪδνρν, ν 
νπνένο ππνρξενχηαη κΫζα ζε δΫθα (10) εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ ηα 
πεξηζηαηηθΪ πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηΫξα βέα λα ηα αλαθΫξεη εγγξΪθσο θαη λα πξνζθνκέζεη 
ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. 

11. Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζαξκφδεη ην ινγηζκηθφ ζχκθσλα κε ηηο ππνδεέμεηο ηεο 
Αξράο Πξνζηαζέαο ΓεδνκΫλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηάξα, αλ απηφ απαηηεέηαη απφ ηε θχζε 
ησλ δεδνκΫλσλ πνπ απνζεθεχνληαη θαη επεμεξγΪδνληαη. 

12. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά απαιιΪζζεηαη απφ θΪζε επζχλε θαη ππνρξΫσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ά 
απφ θΪζε Ϊιιε αηηέα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ Έξγνπ. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δελ Ϋρεη ππνρξΫσζε 
θαηαβνιάο απνδεκέσζεο γηα ππεξσξηαθά απαζρφιεζε ά νπνηαδάπνηε Ϊιιε ακνηβά ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ά ηξέησλ. 

13. ε πεξέπησζε πνπ ν ΑλΪδνρνο εέλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμέα, ηα ΜΫιε πνπ απνηεινχλ ηελ 
Έλσζε/ Κνηλνπξαμέα, ζα εέλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα Ϋλαληη ηεο 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα ηελ εθπιάξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθάξπμε 
ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηΪκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλέεο πεξέ θαηαλνκάο ησλ επζπλψλ 
ηνπο Ϋρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθΫο ηνπο ζρΫζεηο θαη ζε θακέα πεξέπησζε δελ δχλαληαη 
λα πξνβιεζνχλ Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζα Αξρά σο ιφγνο απαιιαγάο ηνπ ελφο ΜΫινπο απφ ηηο 
επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ϊιινπ ά ησλ Ϊιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιάξσζε ηνπ Έξγνπ. 

14.  ε πεξέπησζε πνπ ν ΑλΪδνρνο εέλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμέα θαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 
εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδάπνηε απφ ηα ΜΫιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμέαο, εμαηηέαο 
αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδάπνηε ιφγν ά ιφγσ αλσηΫξαο βέαο, δελ κπνξεέ λα αληαπνθξηζεέ ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα ΜΫιε ζπλερέδνπλ λα Ϋρνπλ ηελ επζχλε νινθιάξσζεο ηεο 
χκβαζεο κε ηνπο έδηνπο φξνπο. 

15. ε πεξέπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ά ζΫζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο ά εηδηθάο 
εθθαζΪξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηέδνπλ ηνλ ΑλΪδνρν, ε χκβαζε εμαθνινπζεέ λα 
πθέζηαηαη θαη νη απνξξΫνπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκεέλαληα 
κΫιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηΪ εέλαη ζε ζΫζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξέζε γηα ηε 
δπλαηφηεηα εθπιάξσζεο ά κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά επρΫξεηα 
ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ ηεο ΑλαζΫηνπζα Αξρά. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά 
δχλαηαη λα θαηαγγεέιεη ηε χκβαζε. Δπέζεο ζε πεξέπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξΪο, 
κεηαβέβαζεο ηεο επηρεέξεζεο θιπ. θΪπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηέδνπλ ηνλ ΑλΪδνρν, ε 
ζπλΫρηζε ά φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά επρΫξεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ε 
νπνέα εμεηΪδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κΫινπο νη 
πξνυπνζΫζεηο αλΪζεζεο ηεο χκβαζεο. ε πεξέπησζε ιχζεο ά πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, 
φηαλ απηφο απνηειεέηαη απφ κέα εηαηξεέα, ά ζΫζεο ηεο πεξηνπζέαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθά 
δηαρεέξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδέθαηα απφ ηελ εκΫξα επΫιεπζεο ησλ αλσηΫξσ 
γεγνλφησλ. ε ηΫηνηα πεξέπησζε θαηαπέπηνπλ ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη νη ΔγγπεηηθΫο 
ΔπηζηνιΫο Πξνθαηαβνιάο θαη Καιάο ΔθηΫιεζεο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηε χκβαζε. 

16. ε πεξέπησζε πνπ ν ΑλΪδνρνο Ϋρεη πξνζθΫξεη λΫεο εθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ, νη νπνέεο 
παξΫρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηά ηνπ ινγηζκηθνχ ζαλ μερσξηζηφ πξντφλ/ππεξεζέα κε αμέα, 
ππνρξενχηαη θαηΪ ηελ εγθαηΪζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ ινγηζκηθνχ θαη ζε θΪζε αλαλΫσζε 
ηνπ λα πξνζθνκέδεη επηζηνιά ηνπ θαηαζθεπαζηά, φηη Ϋρεη πξνβεέ ζηηο απαξαέηεηεο ελΫξγεηεο 
γηα λα θαιχςεη ηελ ππνρξΫσζε ηνπ πξνο ηνλ ΦνξΫα φζνλ αθνξΪ ζηελ ελεκΫξσζε ηνπ 
ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ κε λΫεο εθδφζεηο. 

17.  Ο ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα γλσξέδεη θαη λα ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ νη νπνέεο πξνθχπηνπλ 
απφ ηνπο Καλνληζκνχο ΔΚ 1083/2006 (Ϊξζξν 69) θαη ΔΚ 1828/2006 (Ϊξζξα 2 - 10) 
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(ελδεηθηηθΪ θαη φρη απνθιεηζηηθΪ: ζάκαλζε ρψξσλ πινπνέεζεο Ϋξγσλ/ παξαδνηΫσλ/ 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ/ ρψξσλ εθπαέδεπζεο/ εμνπιηζκνχ/ ινγηζκηθνχ/ ηζηνζειέδσλ, 
ελεκΫξσζε ΦνξΫα θαη εθπαηδεπνκΫλσλ ζρεηηθΪ κε ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 
εθπαέδεπζεο). 

18. Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιέζεη ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αδεηνδνηάζεηο ζηα πιαέζηα 
πινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 

 

Άξζξν 13  - Απνδεκέσζε γηα Εεκέεο 

Ο ΑλΪδνρνο ζε πεξέπησζε παξΪβαζεο νπνηνπδάπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο ζπκθσλέαο ά ηεο 

δηαθάξπμεο ά ηεο πξνζθνξΪο ηνπ, Ϋρεη ππνρξΫσζε λα απνδεκηψζεη ην ΚΔΔΛΠΝΟ γηα θΪζε ζεηηθά 

θαη απνζεηηθά δεκέα πνπ πξνθΪιεζε κε απηάλ ηε παξΪβαζε εμ νηαζδάπνηε αηηέαο θαη αλ 

πξνΫξρεηαη. 

Σν ΚΔΔΛΠΝΟ απαιιΪζζεηαη απφ θΪζε επζχλε θαη ππνρξΫσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ά απφ θΪζε 

Ϊιιε αηηέα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ.  

ΡεηΪ ζπλνκνινγεέηαη φηη ην πνζφ ησλ εγγπάζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

Ϊξζξν 8 ηεο παξνχζαο, δελ εμαληινχλ ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ λα απνδεκηψζεη ην ΚΔΔΛΠΝΟ 

ζε πεξέπησζε πνπ ζπλεπεέα αζεηάζεσο θΪπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο εθ κΫξνπο απηνχ, 

πξνμελεζνχλ ζε απηάλ νηθνλνκηθΫο ά κε πεξηνπζηαθΫο δεκέεο. 

Ο ΑλΪδνρνο απνδεκηψλεη ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζε πεξέπησζε νπνηαζδάπνηε αγσγάο, απαέηεζεο ά 

δηαδηθαζέαο θαηΪ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ εθ κΫξνπο ηξέησλ γηα θΪζε εέδνπο δεκέεο πνπ πξνθιάζεθαλ απφ 

νπνηαδάπνηε πξΪμε ά παξΪιεηςε ηνπ αλαδφρνπ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ά απφ ηπρφλ 

ειαηηψκαηα ηνπ Ϋξγνπ, αθφκε θαη κεηΪ ηελ παξΪδνζά ηνπ, ά απφ ηελ Ϋιιεηςε ζπκθσλεκΫλσλ 

ηδηνηάησλ απηνχ. 

ΔΪλ ε σο Ϊλσ απαέηεζε ηνπ ηξέηνπ εγεξζεέ θαηΪ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ πξηλ ηε ιάμε ηεο ζχκβαζεο, ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα παξαθξαηάζεη απφ ηελ ακνηβά ηνπ Αλαδφρνπ ην χςνο ηεο 

απαέηεζεο ηνπ ηξέηνπ κΫρξη ηελ ηειεζέδηθε δηθαζηηθά θξέζε. 

Δπέζεο ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ αληέ ηεο Ϊλσ παξαθξαηάζεσο κπνξεέ λα δεηάζεη απφ 

ηνλ ΑλΪδνρν λα θαηαζΫζεη ηζφπνζε εγγπεηηθά επηζηνιά ηεο νπνέαο ε ηζρχο ζα εέλαη κΫρξη ηελ 

ηειεζέδηθε δηθαζηηθά θξέζε. 

Σν ΚΔΔΛΠΝΟ ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεέ εγγξΪθσο θαη ρσξέο θαζπζηΫξεζε ηνλ ΑλΪδνρν γηα θΪζε 

απαέηεζε ά δηακαξηπξέα πνπ πξνβΪιιεηαη απφ ηξέηνπο θαη αθνξΪ ζην Έξγν ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο. 

Άξζξν 14  -Τπεξγνιαβέεο 

Ο ΑλΪδνρνο κεηΪ ηελ αλΪζεζε ηνπ Έξγνπ δελ Ϋρεη δηθαέσκα, ρσξέο πξνεγνχκελε Ϋγγξαθε 

Ϋγθξηζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, λα αλαζΫζεη νπνηνδάπνηε κΫξνο ά ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ ππεξγνιαβηθΪ 

ζε ηξέην, ηνλ νπνέν δελ εέρε ζπκπεξηιΪβεη ζηελ ΠξνζθνξΪ ηνπ. 



[93] 

 
 
 

ε πεξέπησζε απνδεδεηγκΫλεο δηαθνπάο ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιΪβν/ 

ππεξγνιΪβνπο πνπ Ϋρεη ζπκπεξηιΪβεη ζηελ ΠξνζθνξΪ, ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζε Ϊκεζε 

γλσζηνπνέεζε ηεο δηαθνπάο απηάο ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη ε εθηΫιεζε ηνπ Έξγνπ ζα 

ζπλερέδεηαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν ά απφ λΫν ζπλεξγΪηε / ππεξγνιΪβν ζπλεπηθνπξνχκελν απφ πηζαλΪ 

λΫνπο ζπλεξγΪηεο / ππεξγνιΪβνπο αληέζηνηρσλ πξνζφλησλ κε ζθνπφ ηελ πιάξε πινπνέεζε ηνπ 

Έξγνπ, κεηΪ απφ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΑλαζΫηνπζα Αξράο. Γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε 

ηνπ ΤπεξγνιΪβνπ θαη πξνθεηκΫλνπ λα δνζεέ ε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ζα 

πξΫπεη λα απνδεέμεη ν πξψηνο φηη ζην πξφζσπν ηνπ λΫνπ ππεξγνιΪβνπ ζπληξΫρνπλ φιεο εθεέλεο 

νη πξνυπνζΫζεηο κε ηηο νπνέεο ν αξρηθφο ππεξγνιΪβνο θξέζεθε θαηΪιιεινο. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη λα απαηηάζεη αηηηνινγεκΫλα απφ ηνλ ΑλΪδνρν ηελ αληηθαηΪζηαζε 

ππεξγνιΪβνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ζα θάξπηηε Ϋθπησην ηνλ έδην ηνλ ΑλΪδνρν ά ζα ηνλ απΫθιεηε 

απφ ηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν Α.2.2. ηεο πξνθάξπμεο, αλ 

πεξηΫιζεη ζε γλψζε ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζσπηθά ηνπ θαηΪζηαζε. 

ε θΪζε πεξέπησζε, ηελ πιάξε επζχλε γηα ηελ νινθιάξσζε ηνπ Έξγνπ, θΫξεη απνθιεηζηηθΪ ν 

ΑλΪδνρνο. 

Άξζξν 15  - Δκπηζηεπηηθόηεηα Αλαδόρνπ 

Καζ' φιε ηε δηΪξθεηα ηεο χκβαζεο αιιΪ θαη κεηΪ ηελ ιάμε ά ιχζε απηάο, ν ΑλΪδνρνο ζα 

αλαιΪβεη ηελ ππνρξΫσζε λα ηεξάζεη εκπηζηεπηηθΫο θαη λα κε γλσζηνπνηάζεη ζε νπνηνδάπνηε 

ηξέην, νπνηαδάπνηε Ϋγγξαθα ά πιεξνθνξέεο πνπ ζα πεξηΫιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπέζεο ζα αλαιΪβεη ηελ ππνρξΫσζε 

λα κελ γλσζηνπνηάζεη κΫξνο ά ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα εθηειΫζεη ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε 

Ϋγγξαθε Ϋγθξηζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

Δηδηθφηεξα: 

1. Όια ηα πιεξνθνξηαθΪ ζηνηρεέα (γξαπηΪ θαη πξνθνξηθΪ) πνπ ζα πεξηΫιζνπλ ζηελ αληέιεςε 
ηνπ Αλαδφρνπ θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηνπ Έξγνπ απηνχ ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθΪ θαη δελ 
επηηξΫπεηαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ά δεκνζηνπνηεζνχλ. Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα θξαηΪ κπζηηθά 
θΪζε πιεξνθνξέα πνπ πεξηΫξρεηαη ζηελ αληέιεςά ηνπ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ 
θαη δελ απνθαιχπηεη ηΫηνηεο πιεξνθνξέεο ζε ηξέηα πξφζσπα, ελψ ν ΑλΪδνρνο επηβΪιιεη ηελ 
ππνρξΫσζε απηά ζηνπο ππεξγνιΪβνπο ηνπ θαη ζηνπο κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν ζπλδεφκελνπο 
κε απηφλ γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ. 

2. Ο ΑλΪδνρνο δχλαηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο ζε φζνπο ππαιιάινπο ηνπ 
αζρνινχληαη Ϊκεζα κε ηελ εθηΫιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ θαη δηαζθαιέδεη φηη νη ππΪιιεινη 
απηνέ εέλαη ζε πιάξε γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη 
ερεκχζεηαο. Ο ΑλΪδνρνο κεηαθΫξεη απηΫο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ζηνπο ππεξγνιΪβνπο ηνπ 
θαη ζηνπο κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ παξφληνο 
Έξγνπ. 

3. ε θΪζε πεξέπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξάζε ά εθκεηΪιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνέεο ζα 
πεξηΫιζνπλ ζε γλψζε ηνπ Αλαδφρνπ θαζ' νηνλδάπνηε ηξφπν, ζηα πιαέζηα εθηΫιεζεο ηνπ 
παξφληνο Έξγνπ, νη νπνέεο εέλαη εκπηζηεπηηθΫο γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηΫιεζε 
ηνπ Έξγνπ απηνχ. Χο εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο θαη ζηνηρεέα λννχληαη φζα δελ εέλαη γλσζηΪ 
ζε ηξέηνπο, αθφκα θαη αλ δελ Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ σο ηΫηνηα. 
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4. Ο ΑλΪδνρνο αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα δηαζθαιέδεη ηε δηαθχιαμε φισλ ησλ 
πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρεέσλ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζέαο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 
αζρνινχληαη κε ην Έξγν, απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγάο, δηαξξνάο ά κεηαθνξΪο ζε Ϊιια Ϊηνκα, 
ρψξνπο ά εηαηξεέεο. Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ην ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ηα κΫηξα πνπ 
παέξλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηά. 

5. ε πεξέπησζε πνπ ππΪξμεη δηαξξνά πιεξνθνξηψλ, ε νπνέα απνδεδεηγκΫλα νθεέιεηαη ζηνλ 
ΑλΪδνρν, ην ΚΔΔΛΠΝΟ δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα θΪλεη ρξάζε ησλ δηαηΪμεσλ πεξέ πλεπκαηηθάο 
ηδηνθηεζέαο» θαη λα αμηψζεη πιεξσκά θαη απνδεκέσζε γηα φιεο ηηο Ϊκεζεο θαη Ϋκκεζεο, 
ζεηηθΫο ά θαη απνζεηηθΫο δεκέεο πνπ ζα Ϋρεη θαηΪ πεξέπησζε ππνζηεέ θαζψο επέζεο θαη λα 
πξνβεέ ζηε ιχζε ηεο χκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, θεξχζζνληαο ηνλ Ϋθπησην. 

6. Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα αέξεηαη απηνδηθαέσο ζε πεξέπησζε εθθξεκνχο δέθεο, Ϋλζηαζεο, 
δηαηηεζέαο, ζην απνιχησο αλαγθαέν κΫηξν θαη απνθιεηζηηθΪ γηα ρξάζε ηεο απφ ηα κΫξε, ηνπο 
δηθαζηηθνχο παξαζηΪηεο θαζψο θαη ηνπο δηθαζηΫο ηεο δηαηηεζέαο. 

Άξζξν  16  - ΠλεπκαηηθΪ Γηθαηώκαηα -  ΜειινληηθΫο ΔπεθηΪζεηο - Κπξηόηεηα  

Όια ηα απνηειΫζκαηα, ζηνηρεέα θαη θΪζε Ϊιιν Ϋγγξαθν ά αξρεέν ζρεηηθφ κε ην Έξγν θαζψο θαη 
φια ηα ππφινηπα παξαδνηΫα πνπ ζα απνθηεζνχλ ά ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ ΑλΪδνρν κε 
δαπΪλεο ηνπ Έξγνπ, ζα απνηεινχλ απνθιεηζηηθά ηδηνθηεζέα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, πνπ κπνξεέ λα ηα 
δηαρεηξέδεηαη θαη λα ηα εθκεηαιιεχεηαη (φρη εκπνξηθΪ), εθηφο θαη αλ άδε πξνυπΪξρνπλ ζρεηηθΪ 
πλεπκαηηθΪ δηθαηψκαηα. 

Σα απνηειΫζκαηα ζα εέλαη πΪληνηε ζηε δηΪζεζε ησλ λνκέκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θαηΪ 
ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, θαη εΪλ βξέζθνληαη ζηελ θαηνρά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα παξαδνζνχλ 
ζην ΚΔΔΛΠΝΟ θαηΪ ηελ θαζ' νπνηνλδάπνηε ηξφπν ιάμε ά ιχζε ηεο χκβαζεο.  

ΚαηΪ ηε θΪζε ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ ΑλΪδνρν, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ιακβΪλνληαο 
ππφςε ηελ εμΫιημε ηνπ ζπλνιηθνχ Ϋξγνπ, κπνξεέ λα πξνζαξκφζεη ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

ε πεξέπησζε πνπ θξηζεέ απαξαέηεην, αλΪινγα κε ηελ πνξεέα πινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ, ε δηΪξθεηα 
ηεο ζχκβαζεο ελδΫρεηαη λα επεθηαζεέ κε θνηλά ζπκθσλέα ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ. Ζ ελ ιφγσ 
επΫθηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ρσξέο επηπιΫνλ θφζηνο γηα ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, εθφζνλ δελ 
ζπλνδεχεηαη απφ αληέζηνηρε επΫθηαζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ Αλαδφρνπ, αιιΪ αθνξΪ ζηηο 
πξνδηαγεγξακκΫλεο ζηελ παξνχζα Γηαθάξπμε εξγαζέεο. 

Άξζξν 17  - ΔθηΫιεζε ηεο ύκβαζεο 

Ζ ζχκβαζε ζεσξεέηαη φηη εθηειεέηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα εζληθά θαη 
θνηλνηηθά λνκνζεζέα. 

Άξζξν 18  - ΑλσηΫξα Βέα 

Σα ζπκβαιιφκελα κΫξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 
ππνρξεψζεσλ, ζην κΫηξν πνπ ε αδπλακέα εθπιάξσζεο νθεέιεηαη ζε πεξηζηαηηθΪ αλσηΫξαο βέαο. 

Ο ΑλΪδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγά ηεο αδπλακέαο εθπιάξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο 
πνπ εκπέπηεη ζηελ Ϋλλνηα ηεο αλσηΫξαο βέαο, νθεέιεη λα γλσζηνπνηάζεη θαη λα επηθαιεζηεέ πξνο 
ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθΪ εληφο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξψλ 
απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ, πξνζθνκέδνληαο ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. Ζ ΑλαζΫηνπζα 
Αξρά ππνρξενχηαη λα απαληάζεη εληφο δΫθα (10) εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αέηεκα ηνπ Αλαδφρνπ, 
δηαθνξεηηθΪ, κε ηελ πΪξνδν Ϊπξαθηεο ηεο πξνζεζκέαο, ηεθκαέξεηαη απνδνρά ηνπ αηηάκαηνο. 
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Άξζξν 19  - Καηαγγειέα ηεο ζύκβαζεο 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνχηαη λα θαηαγγεέιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζε πεξέπησζε πνπ ν 
ΑλΪδνρνο αξλεέηαη ά ακειεέ λα εθηειΫζεη ΓηνηθεηηθΫο εληνιΫο, ζε πεξέπησζε πνπ ν ΑλΪδνρνο 
εθρσξεέ ηε χκβαζε ά αλαζΫηεη εξγαζέεο ππεξγνιαβηθΪ ρσξέο ηελ Ϊδεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 
ε πεξέπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο ά ζΫζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο ηνπ Αλαδφρνπ 
ά ακεηΪθιεηεο θαηαδηθαζηηθάο απφθαζεο εηο βΪξνο ηνπ λνκέκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ γηα θΪπνην 
απφ ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007, ν ΑλΪδνρνο θεξχζζεηαη 
ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 

 

 
  Αξζξν 20  - Σξνπνπνέεζε ηεο ζύκβαζεο  

« Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηεέηαη φηαλ ζπκθσλάζνπλ, εγγξΪθσο, πξνο ηνχην, ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κΫξε. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εμαζθΪιηζεο ησλ θαηΪ πεξέπησζε εγθξέζεσλ, 

δηθαηνχηαη λα δεηάζεη απφ ηνλ αλΪδνρν ζπκπιεξσκαηηθΪ πξντφληα ά ππεξεζέεο απφ ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα, ζηελ πεξέπησζε πνπ απηφ απνδεηρζεέ απαξαέηεην γηα ηελ 

θΪιπςε απξφβιεπησλ αλαγθψλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο εμαηηέαο νξγαλσηηθψλ ά Ϊιισλ 

ξπζκέζεσλ πνπ εέλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ. Ο αλΪδνρνο ζηελ πεξέπησζε απηά ππνρξενχηαη 

ζηελ πινπνέεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ απηνχ Ϋξγνπ ζε ρξφλν θαη κε ηξφπν πνπ ζα ζπκθσλεζεέ 

απφ θνηλνχ θαη κε θφζηνο έδην ά αλΪινγν ηνπ πξνζθεξφκελνπ γηα έδηεο ά παξφκνηεο αληέζηνηρα 

ππεξεζέεο. 

Δπέζεο ε αλαζΫηνπζα αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη επΫθηαζεο 

απηάο ζηνλ έδην αλΪδνρν γηα λΫν  Ϋξγν ά ππεξεζέεο πνπ ζπλέζηαληαη ζηελ επαλΪιεςε παξφκνησλ 

ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθά ζχκβαζε θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θεέκελεο 

δηαηΪμεηο.» 

Άξζξν 21  - ΛνηπΫο ΓηαηΪμεηο 

Ο ΑλΪδνρνο πξΫπεη λα εθηειΫζεη ηε χκβαζε κε βΪζε ηα πςειφηεξα επαγγεικαηηθΪ πξφηππα. Ο 
ΑλΪδνρνο Ϋρεη ηελ απνθιεηζηηθά επζχλε ζπκκφξθσζεο κε ηηο λνκηθΫο ππνρξεψζεηο ηηο νπνέεο 
ππΫρεη, ηδέσο φζεο απνξξΫνπλ απφ ην εξγαηηθφ δέθαην, ην θνξνινγηθφ δέθαην θαη ηελ θνηλσληθά 
λνκνζεζέα. 

Ο ΑλΪδνρνο Ϋρεη ηελ απνθιεηζηηθά επζχλε αλΪιεςεο ησλ αλαγθαέσλ δηαβεκΪησλ γηα ηελ 
εμαζθΪιηζε ησλ αδεηψλ θαη εγθξέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο βΪζεη ησλ 
λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηΪμεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο. 

Ο ΑλΪδνρνο πξΫπεη λα εμαζθαιέδεη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ εθηειεέ ηε χκβαζε δηαζΫηεη ηα 
απαηηνχκελα επαγγεικαηηθΪ πξνζφληα θαη εκπεηξέα γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο. 

ε πεξέπησζε δηαηαξαράο νθεηιφκελεο ζηηο ελΫξγεηεο ελφο κΫινπο ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ ηνπ 
Αλαδφρνπ, ην νπνέν εξγΪδεηαη ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ Ϋξγνπ, ά ζε πεξέπησζε πνπ ηα πξνζφληα 
ελφο κΫινπο ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ δελ αληαπνθξέλνληαη ζηα απαηηνχκελα απφ ηε 
χκβαζε ραξαθηεξηζηηθΪ, ν ΑλΪδνρνο πξΫπεη λα ην αληηθαζηζηΪ ρσξέο ρξνλνηξηβά. Σν ΚΔΔΛΠΝΟ 
Ϋρεη ην δηθαέσκα λα δεηεέ ηελ αληηθαηΪζηαζε κΫινπο ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ, εθζΫηνληαο ηνπο ιφγνπο 
ηεο. Σα κΫιε ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ πνπ ζα αληηθαηαζηάζνπλ ηα απνρσξάζαληα κΫιε, πξΫπεη λα 
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Ϋρνπλ ηα αλαγθαέα πξνζφληα θαη λα εέλαη ηθαλΪ λα εθηειΫζνπλ ηε χκβαζε κε ηνπο έδηνπο 
ζπκβαηηθνχο φξνπο. Ο ΑλΪδνρνο εέλαη ππεχζπλνο γηα νπνηαδάπνηε θαζπζηΫξεζε ζηελ εθηΫιεζε 
ηεο χκβαζεο ε νπνέα νθεέιεηαη ζηελ αληηθαηΪζηαζε κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ. 

ΔΪλ θΪπνην απξφβιεπην γεγνλφο, ελΫξγεηα ά παξΪιεηςε εκπνδέδεη, Ϊκεζα ά Ϋκκεζα, ηελ εθηΫιεζε 
ηεο χκβαζεο, ελ κΫξεη ά ελ φιν, ν ΑλΪδνρνο πξΫπεη ακΫζσο θαη κε δηθά ηνπ πξσηνβνπιέα λα 
θαηαγξΪθεη ηελ θαηΪζηαζε θαη λα ηελ αλαθΫξεη ζην ΚΔΔΛΠΝΟ. Ζ ζρεηηθά Ϋθζεζε ζα πεξηγξΪθεη 
ην πξφβιεκα, ζα αλαθΫξεη ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμάο ηνπ θαη ηα επαλνξζσηηθΪ κΫηξα πνπ Ϋιαβε ν 
ΑλΪδνρνο γηα λα εμαζθαιέζεη ηελ πιάξε ηάξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. ηελ 
πεξέπησζε απηά, ν ΑλΪδνρνο πξΫπεη λα δέδεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ επέιπζε ηνπ πξνβιάκαηνο θαη 
φρη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επζπλψλ. 

 

Ο ΑλΪδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξεέ ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδάπνηε ηξέην, νχηε λα αλαζΫηεη 
ππεξγνιαβηθΪ ζε ηξέηνπο κΫξνο ά ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο, νχηε λα 
ππνθαζέζηαηαη απφ ηξέην, ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε Ϋγγξαθε Ϋγθξηζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ε νπνέα 
δέδεηαη, θαηΪ ηελ απφιπηε θξέζε ηεο, ζε ηδηαέηεξα εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο. ε πεξέπησζε 
εθρψξεζεο, ππεξγνιαβέαο θιπ, ν αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα πξνζθνκέδεη ζην ΚΔΔΛΠΝΟ 
ηα ζρεηηθΪ  ζπκθσλεηηθΪ ζε πξψηε αέηεζε απηάο. ε θακέα δε αλΪινγε πεξέπησζε ν αλΪδνρνο 
δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλΪζεζεο εξγαζηψλ ζε 
ηξέηνπο ά εθρψξεζεο ά ππεξγνιαβέαο, νχηε ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζπλδΫεηαη ζπκβαηηθΪ κε ηα ηξέηα απηΪ 
πξφζσπα. 

ΔΪλ ην ζπκβαηηθφ ηέκεκα εθρσξεζεέ ελ φιν ά ελ κΫξεη ζε ΣξΪπεδα, θαηΪ ηα σο Ϊλσ, ξεηΪ 
ζπκθσλεέηαη φηη ζε πεξέπησζε ιφγσλ πνπ Ϊπηνληαη ζηηο ζπκβαηηθΫο ζρΫζεηο κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιινκΫλσλ κεξψλ δελ πξνθχςεη ελ φιν ά ελ κΫξεη ππΫξ ηεο ΣξΪπεδαο ην εθρσξνχκελν 
ηέκεκα (ελδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη Ϋθπησζε αλαδφρνπ, απνκεέσζε ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο, αλαζηνιά 
εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπά ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, ζπκβηβαζκφο θ.ιπ.), 
ΚΔΔΛΠΝΟ δελ  Ϋρεη θακέα επζχλε Ϋλαληη ηεο εθδνρΫσο ΣξΪπεδαο. 

Ζ θαηαβνιά πνπ ηπρφλ γέλεη πξνο ηελ ΣξΪπεδα κεηΪ ηελ αλαγγειέα ειεπζεξψλεη ην ΚΔΔΛΠΝΟ 
απΫλαληη ζηελ ηξΪπεδα θαη ηνλ ΑλΪδνρν Ϊζρεηα απφ ηελ χπαξμε θαη ην θχξνο ηεο αηηέαο ηεο 
εθρσξάζεσο.  

Οη δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980, ε ππ‟ αξηζκ …./201… δηαθάξπμε, ε πξνζθνξΪ (νηθνλνκηθά θαη 
ηερληθά) ηνπ Αλαδφρνπ θαη ε κε αξηζκφ …./201… Απφθαζε Καηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ απνηεινχλ 
ζπκπιεξσκαηηθΪ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκβαηηθΪ ηεχρε. ε πεξέπησζε αζΪθεηαο ά 
δηαθνξεηηθάο ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξΪ πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο εέλαη 
ε αθφινπζε: 

α. ε παξνχζα χκβαζε, ε νπνέα θαηηζρχεη θΪζε Ϊιινπ θεηκΫλνπ ζην νπνέν ζηεξέδεηαη, εθηφο 
θαηΪδεισλ ζθαικΪησλ ά παξαδξνκψλ 

β. ε Γηαθάξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ ηνπ Έξγνπ 

γ. ε Απφθαζε …../…… Καηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ 

δ. ε ΠξνζθνξΪ (νηθνλνκηθά θαη ηερληθά) ηνπ Αλαδφρνπ 

Γηα ηα ζΫκαηα πνπ θαζνξέδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλΫλα ζπλαθΫο θεέκελν ά Ϋγγξαθν ά ζηνηρεέν 
πξνυπΪξρνλ απηάο δελ Ϋρεη νπνηαδάπνηε ηζρχ ά κπνξεέ λα ιεθζεέ ππ‟ φςε γηα ηελ εξκελεέα ησλ 
φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο αλ ξεηψο θαζνξέδεηαη δηαθνξεηηθΪ ζηε παξνχζα ζχκβαζε. 

Αληέθιεηνο ηνπ Αλαδφρνπ, ζηνλ νπνέν κπνξνχλ λα γέλνληαη φιεο νη θνηλνπνηάζεηο απφ ην 
ΚΔΔΛΠΝΟ πξνο ηνλ ΑλΪδνρν νξέδεηαη κε ηελ παξνχζα ν / ε ……………….. (νλνκαηεπψλπκν), 
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νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., ηει: …………….., θαμ: ………….. Ζ θνηλνπνέεζε εγγξΪθσλ απφ ην 
ΚΔΔΛΠΝΟ ζηνλ ΑλΪδνρν ζα γέλεηαη ηαρπδξνκηθΪ ζηε δηεχζπλζε απηά ά κε θαμ. 

Άξζξν 22   – ΔθαξκνζηΫν Γέθαην – Γσζηδηθέα 

Ζ χκβαζε δηΫπεηαη απφ ην Διιεληθφ δέθαην θαη ην Γέθαην ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη ν ΑλΪδνρνο θαηαβΪιινπλ θΪζε πξνζπΪζεηα γηα ηε θηιηθά επέιπζε θΪζε 

δηαθνξΪο ζρεηηθάο κε ηε χκβαζε πνπ κπνξεέ λα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο ά κεηαμχ ηεο ΔΔΠΔ θαη 

ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθΪ κε ηελ εξκελεέα ά ηελ εθηΫιεζε ά ηελ εθαξκνγά ηεο   

χκβαζεο ά εμ‟ αθνξκάο ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιάο πέζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

ε πεξέπησζε πνπ δελ επηηεπρζεέ θηιηθά επέιπζε ηεο δηαθνξΪο κΫζα ζε ρξνληθά πξνζεζκέα ηξηψλ 

(3) κελψλ απφ ηελ εκθΪληζε ηεο δηαθνξΪο, απηά δηεπζεηεέηαη βΪζεη ηεο Διιεληθάο λνκνζεζέαο θαη 

αξκφδηα ζα εέλαη ηα Γηθαζηάξηα ηεο Ϋδξαο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

Δ ΠΗΣΧΖ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ζπλεηΪγε ην παξφλ ζε δχν (2) πξσηφηππα, εθ ησλ νπνέσλ Ϋλα 

Ϋιαβε Ϋθαζην ζπκβαιιφκελν κΫξνο.  

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

Ζ ΝΟΜΗΜΖ ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΣΟΤ 

ΚΔΔΛΠΝΟ  

Γηα ηνλ  

ΑλΪδνρν  
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