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«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΩΝ 
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Φ.Π.Α.) 
Αρικμ. Μελζτθσ :  3π/2021 
Αρ.Πρωτ.:    6200/ 06-05-2021 

 

 

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 
 ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΔΑ 
ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». 

ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΤΘ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΡΟΥ ΡΟΒΛΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ (ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ % ΣΕ ΑΚΕΑΙΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ) ΓΙΑ  

ΚωδικόσCPV : 85121000-3 85145000-785121281-685121240-785121210-885121231-1 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  43.379,02€ 

Ο Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ υνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (ΦοΔΑ) Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

 

λαμβάνοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», 

πλθν των παραγράφων 1-3, του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.9, τθσ παρ.10 του άρκρου 209 τθσ παρ.5 του 
άρκρου 223, του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ.2 του άρκρου 257, τθσ παρ.7 του άρκρου 265, τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 268, 

2. Τθν εγκφκλιο 2 με αρικμ.πρωτ. 2037/11-1-2007 του ΥΡΕΣΔΔΑ ςχετικά με τθν εφαρμογι των διατάξεων του 
Ν.3463/2006, 

3. Τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» πλθν τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ παρ.VII του άρκρου 172, τθσ παρ.8 του 
άρκρου 194 και τθσ παρ.5 του άρκρου 196 

4. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ. 

5. Τισ διατάξεισ του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Αϋ 36/9.3.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ το μείσ τθσ 
άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 

6. Το Ρ.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ». 
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7. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α’/26-03-2014) Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 και 
λοιπζσ ρυκμίςεισ.  

8. Του Ν. 4129/2013 (Αϋ52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο». 
9. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ  Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων». 
10. Τισ διατάξεισ του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 τ.Α’/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
«Ρρόγραμμα Διαφγεια». 

11. Του ν. 3548/2007 (Αϋ68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

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

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

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

άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  
17. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρώου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

18. Τισ διατάξεισ του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018 (Ρρόγραμμα ΚλειςκζνθσI)) 
19. Τον Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεφχοσ Α' και με κζμα κφρωςθ του "Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και 

τθν αςφάλεια των εργαηομζνων".  
20. Τθν με αρικμό 9/01-08-2014 ιςχφουςα Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ τθσ Ρ.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. 
21. Τθν KYA 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεφχοσ B’) «Παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε 

υπαλλιλουσ των OTA α΄ και β΄ βακμοφ και των νομικών προςώπων αυτών και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ» 
όπωσ αυτι μερικϊσ τροποποιικθκε με τθν ΚΥΑ 87669/09.12.2019 (ΦΕΚ 4584/13.12.2019 τεφχοσ Β’) 

22. Το κρατικό τιμολόγιο διαγνωςτικϊν εξετάςεων. 
23. Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 
παραπάνω. 

24. Τθν με αρικμ.πρωτ.1915/10-02-2021 ειςιγθςθ του ιατροφ υπθρεςίασ. 
25. Το με αρ.πρωτ.2445/18.02.2021 υπθρεςιακό ςθμείωμα τθσ Διεφκυνςθσ  Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 
26. Τθν με αρικμ. 3π/2021 Μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 

43.379,02€, για «ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΙΑΤΙΚΩΝ ΡΟΛΘΡΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». 

27. Το με αρικμ. πρωτ. 3716/16-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008285576) Ρρωτογενζσ Αίτθμα τθσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Ρεριφερειακοφ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

28. Toυπ. αρικμ. 3780/17-03-2021 τεκμθριωμζνο αίτθμα του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ 
Στερεϊν Αποβλιτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ, περί τθσ αναγκαιότθτασ τθσ «ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
ΙΑΤΙΚΩΝ ΡΟΛΘΡΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ 
ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». 

29. Τθν 261/4865/06-04-2021(ΑΔΑΜ 21REQ008414375) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Ρεριφερειακοφ 
Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασμε τθν 
οποίαεγκρίκθκε θ δαπάνθ και θ διάκεςθ πίςτωςθσ, φψουσ43.379,02 ευρϊ για το 2021, για  «ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ 
ΙΑΤΙΚΩΝ ΡΟΛΘΡΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ 
ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». 

30. Τθν απόφαςθ 116/2021  τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ 
Στερεϊν Αποβλιτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικισ Μακεδονίασ για τθν ζγκριςθ τθσ με αρ.3π/2021 Μελζτθσ τθσ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/273521/
https://dimosnet.gr/blog/laws/311869/
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Διεφκυνςθσ ΟικονομικϊνΥπθρεςιϊν για «ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΙΑΤΙΚΩΝ ΡΟΛΘΡΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». 

 
 

προκθρφςςει 
      υνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον  ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ ςτο ςφνολο των εξετάςεων που προβλζπονται ανά ομάδα 
(μεγαλφτερο ποςοςτό εκπτωςθσ % ςε ακζραιεσ μονάδεσ), για τθ «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΩΝ 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΔΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» . 
 
Άρκρο 1ο:  Ανακζτουςα Αρχι – τοιχεία Επικοινωνίασ 
Ανακζτουςα Αρχι : ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (ΦοΔΣΑ) 

 ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Οδόσ :   Φράγκων 6-8, 54626 Θεςςαλονίκθ  
Τθλ.  :    2311 236100 
FAX   :    2311 236100 
E-mail :   ota@otenet.gr 
 
Ο ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα Κεντρικά γραφεία του Περιφερειακοφ υνδζςμου Φο.Δ..Α. 
Κεντρικισ Μακεδονίασ Φράγκων 6-8 Θεςςαλονίκθ Σ.Κ. 546 26, 2οσ όροφοσ, τθν 18/05/2021 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 
09:30 ζωσ 10:30 π.μ. (ϊρα λιξθσ επίδοςθσ των προςφορϊν) ενϊπιων τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ του 
Διαγωνιςμοφ. 
 
Άρκρο 2ο: Παραλαβι εγγράφων ςφμβαςθσ και τευχϊν – Παροχι διευκρινιςεων 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  κατά τθν ζννοια τθσ περ.14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του Ν. 4412/2014 για τον 
παρόντα διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

1. Θ προκιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ. 
2. Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ. 
3. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθν αρικμό 3π/2021 Μελζτθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. 
4. Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 79 παρ. 4 ν 4412/2016  
5. Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι 

επί όλων των ανωτζρω. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (μελζτθ, διακιρυξθ, παραρτιματα κλπ) 
είτε από το Τμιμα Ρεριουςίασ, Ρρομθκειϊν και Αποκθκϊν  Διαχείριςθσ Υλικοφ του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου 
Φο.Δ.Σ.Α Κεντρικισ Μακεδονίασ (Φράγκων 6-8 2οσ όροφοσ, γραφείο 206), τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 08:00 π.μ. 
– 14:00 μ.μ., είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου κατόπιν ςχετικοφ θλεκτρονικοφ αιτιματοσ του ενδιαφερομζνου 
ςτο e-mail : promithies@fodsakm.gr.  
 
Συμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ ςχετικά με τα ζγγραφα του νζου διαγωνιςμοφ μποροφν να 
ηθτοφνται εγγράφωσ από τουσ ενδιαφερομζνουσ μζχρι και ζξι (6)θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν, δθλαδι ςυγκεκριμζνα μζχρι τισ 12-05-2021. Οι πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ παρζχονται 
μζχρι τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι μζχρι τθν 14-05-
2021, εφόςον τα ςχετικά αιτιματα ζχουν υποβλθκεί εμπρόκεςμα ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα. Επιςθμαίνεται 
ότι τα αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι διευκρινιςεων που υποβάλλονται εκπρόκεςμα δεν κα 
εξετάηονται. 
 
Άρκρο 3o : Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ  

1. Ο διαγωνιςμόσ αφορά «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΔΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», τθσ με αρικμ. 3π/2021 Μελζτθσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Ρεριφειακοφ Συνδζςμου ΦοΔΣΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ και 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ.  

mailto:promithies@fodsakm.gr




«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΔΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 

4 

2. Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ ςτο ςφνολο των εξετάςεων που προβλζπονται ανά ομάδα (μεγαλφτερο ποςοςτό εκπτωςθσ % ςε 
ακζραιεσ μονάδεσ), τθσ 3π/2021 Μελζτθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Ρεριφειακοφ 
Συνδζςμου ΦοΔΣΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

3. Επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για μία ομάδα, για περιςςότερεσ ι και για το ςφνολο τουσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, προςφορά θ οποία κα δίδεται για οριςμζνεσ από τισ εξετάςεισ των ομάδων ι για μζροσ τθσ 
ςυνολικισ ποςότθτασ των εξετάςεων εκάςτου είδουσ, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

4. Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό, 
το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν πρζπει να μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ 
διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότθτα 
μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν.4412/2016. 
 

Άρκρο 4o : Προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 43.379,02€. 
Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 
ΟΜΑΔΑ 1θ : ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ εκτιμϊμενθσ αξίασ  27.995,02€ 
ΟΜΑΔΑ 2θ: ΚΥΤΤΑΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Τεςτ Ραπανικολάου) εκτιμϊμενθσ αξίασ  1.022,00€ 
ΟΜΑΔΑ 3θ: ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΘ  ΕΞΕΤΑΣΘ (ΘΛΕΚΤΟΚΑΔΙΟΓΑΦΘΜΑ ΘΚΓ)εκτιμϊμενθσ αξίασ  4.110,00€ 
ΟΜΑΔΑ 4θ: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΞΕΤΑΣΘ (Ακτινογραφία κϊρακοσ) εκτιμϊμενθσ αξίασ  2.192,00€ 
ΟΜΑΔΑ 5θ: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΖΛΕΓΧΟΣ (ΟΡΤΙΚΘ ΟΞΥΤΘΤΑ-ΖΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ  
                      ΧΩΜΑΤΟΨΙΑ/ΔΥΣΧΩΜΑΤΟΨΙΑ) εκτιμϊμενθσ αξίασ  1.290,00€ 
ΟΜΑΔΑ 7θ:  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΘΣ (ΑΚΟΥΟΓΑΜΜΑ) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘΣ ΑΞΙΑΣ  1.290,00€ 
ΟΜΑΔΑ 7Θ : ΖΛΕΓΧΟΣ ΡΝΕΥΜΟΝΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ (ΣΡΙΟΜΕΤΘΣΘ) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘΣ ΑΞΙΑΣ  5.480,00€ 
 
Άρκρο 5o : Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Το κόςτοσ τθσ προμικειασ τθσ ςφμβαςθσ που ανζρχεται ςτο ποςό των  43.379,02 ευρϊ, κα βαρφνειτον ΚΑ 
20.6061.002 «ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ.» του προχπολογιςμοφ 
του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου. 
 
Άρκρο 6o : Κριτιριο Ανάκεςθσ – Ανάδειξθ Αναδόχου 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισςτο 
ςφνολο των εξετάςεων που προβλζπονται ανά ομάδα (μεγαλφτερο ποςοςτό εκπτωςθσ % ςε ακζραιεσ μονάδεσ). 

Σθμειϊνεται ότι κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να κατακζςει προςφορά για μία ομάδα, για περιςςότερεσ ι και για 
το ςφνολο τουσ. Σε κάκε περίπτωςθ, προςφορά θ οποία κα δίδεται για οριςμζνεσ από τισ εξετάςεισ των ομάδων ι 
για μζροσ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των εξετάςεων εκάςτου είδουσ, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 
Άρκρο 7o :Θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν  -  Σόποσ Διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ  
Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό,  ορίηεται θ 18-05-2021, θμζρα 
Τρίτθ. Ϊρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 10.30 π.μ. Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα 
ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτα 
Κεντρικά Γραφεία του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου ΦοΔΣΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ Φράγκων 6-8.  
Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δε  διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ αποςφράγιςθ και θ 
καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ  
Επιτροπισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, πζντε (5) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα 
θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και 
ςτθν ιςτοςελίδα του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου.  Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ 
αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων. 
 
Άρκρο 8ο: Τποβολι φακζλου προςφοράσ  
1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 7 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο 
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πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι 
φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που 
διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 
7 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ.  
Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ 
ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.  
2. Οι προςφορζσ  υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα 
ακόλουκα:  
Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπήσ Διαγωνιςμού 
Α) θ λζξθ «Προςφορά», 
Β) θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
Γ) ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ, 
Δ) θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορών), 
Ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.(άρκρο 92 παρ. 1 του Ν.4412/16) 
3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα : 
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
9 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία 
τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ 
δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά 
και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ παρ.2 του 
παρόντοσ άρκρου. 
Ο φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ πρζπει να περιζχει τθν κυρίωσ προςφορά (οικονομικι) αποτελοφμενθ από το 
υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ που περιλαμβάνεται ςτθ 3π/2021 μελζτθ του διαγωνιςμοφ και αφορά τθ 
«ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΙΑΤΙΚΩΝ ΡΟΛΘΡΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ 
ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
4. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται 
από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 
5. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
των προςφορϊν,  δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προ τθσ εκπνοισ 
τθσ προκεςμίασ που κακορίηονται ςτο άρκρο 11 τθσ παροφςθσ.  
6. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν 
εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ 
κανονικζσ. 
7. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ 
νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 
8. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλουσ 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν 
προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
9. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ και διορκϊςεισ. 
 
Άρκρο 9ο: Περιεχόμενο φακζλου  «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ» 

1. Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα 
ακόλουκα: 
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» 
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(γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» 
ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 

2. Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει τα ακόλουκα: 
 Α) τυποποιθμζνο ζντυπο του άρκρου 15 τθσ παροφςασ. 
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
Β) Τα αποδεικτικά ζγγραφα του προςφζροντοσ  Οικονομικοφ Φορζα ωσ εξισ: 
Α) τυποποιθμζνο ζντυπο (ΤΕΥΔ) του άρκρου 15 τθσ παροφςθσ. 

Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ 
του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
Β) Τα αποδεικτικά ζγγραφα του προςφζροντοσ  Οικονομικοφ Φορζα ωσ εξισ: 
α) Για τα φυςικά πρόςωπα, φωτοαντίγραφο τθσ ταυτότθτασ ι ιςοδφναμου εγγράφου και όλων των μελϊν – 
εταίρων τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό εταιρείασ. 
β) Εφόςον ο διαγωνιηόμενοσ ζχει τθ μορφι νομικοφ προςϊπου, ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
ςυμπεριλαμβάνονται: 
-  Τα φφλλα των εφθμερίδων τθσ κυβζρνθςθσ (ΦΕΚ) ςτα οποία δθμοςιεφκθκαν το ιδρυτικό καταςτατικό και οι 
τυχόν τροποποιιςεισ του ι το τελευταίο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό ι τα αντίςτοιχα ςτοιχεία από το 
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Θ., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΡΕ. 
-  Το τελευταίο καταςτατικό κακϊσ και οι τυχόν τροποποιιςεισ του, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ ι άλλθ μορφι 
εταιρίασ εκτόσ των παραπάνω αναφερόμενων. 
Εάν θ προςφορά υπογράφεται από πρόςωπο που δεν προκφπτει από τα ανωτζρω ζγγραφα ότι ζχει τθν 
ιδιότθτα του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, πρζπει να υποβλθκοφν τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν ότι 
ζχει νομίμωσ εξουςιοδοτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό.  
Εάν από τα ανωτζρω καταςτατικά και τα λοιπά ςτοιχεία δεν προκφπτουν ευκζωσ τα πρόςωπα που 
εκπροςωποφν τθν εταιρεία και τθ δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, πρζπει να προςκομίηονται τα ςτοιχεία 
που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ ςτο διαγωνιςμό. 
Γ) Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ, εξουςιοδότθςθ 
εκπροςϊπθςθσ.  
3. Φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά»: 

Κάκε προςφζρων που λαμβάνει μζροσ ςτον παρόντα διαγωνιςμό, οφείλει να προςκομίςει εντόσ του ξεχωριςτοφ 
ςφραγιςμζνου φακζλου με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» πλιρθσ και ςαφισ τεχνικι περιγραφι του 
προςφερόμενου είδουσ όπωσ ακριβϊσ περιγράφεται ςτθ με Αρ. Μελζτθσ 3π/2021. 

4. Φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» 
Στον ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» περιλαμβάνεται θ οικονομικι 

προςφορά του προςφζροντα για το ςφνολοτου Ρροχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ 3π/2021.  
Θ προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςε ευρϊ (€) και κα δίνεται ανά είδοσ. Οι Ιατρικζσ Εξετάςεισ δεν υπόκεινται ςε 

ΦΡΑ . 
Θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει να ζχει ςφραγίδα του διαγωνιηόμενου φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου και 

υπογραφι του νόμιμου εκπροςϊπου του. 
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ι τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

 
Άρκρο 10: φςτθμα υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 
1.Στθ τιμι αυτι είτε αναφζρεται είτε όχι εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλεσ οι κρατιςεισ,  κακϊσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, για τθν παροχι υπθρεςιϊν  με 
τον τρόπο που προβλζπεται από τθν παροφςα και τθν αρικμ. 3π/2021 μελζτθ. 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που κα απορρζουν από τθ ςχετικι 
νομοκεςία για τθν αςφάλιςθ του προςωπικοφ του, που κα απαςχολθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ και 
υποχρεϊςεων τθσ Σφμβαςθσ. 
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2. Θ προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ. 
3. Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά ανά ομάδα προχπολογιςμοφ. 
4. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 
5. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν. 
6. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμϊν απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 
Άρκρο 11: Παραλαβι προςφορϊν – τάδια αποςφράγιςθσ αξιολόγθςθσ – Κατακφρωςθ 
1. Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ  
α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ του άρκρου 7 τθσ παροφςθσ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ 
υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων 
ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ 
προςφορά. 
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 8 τθσ παροφςθσ (ςθμειϊνεται ότι τόςο 
ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο 
φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ 
εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του 
διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 7. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των 
προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ,  ςφμφωνα με το άρκρο 21 του 
Ν.4412/2016 (λόγω των εκτάκτων ςυνκθκών και των μζτρων αποφυγισ διάδοςθσ του Covid-19, θ επιτροπι δφναται 
να λάβει κατάλλθλα μζτρα ςχετικά με τθν αυτοπρόςωπθ παρουςία των ςυμμετεχόντων προκειμζνου να 
εξαςφαλίηεται εντόσ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ότι δεν υπάρχει ςυνωςτιςμόσ-ςυγχρωτιςμόσ και ςυγχνωτιςμόσ). 
2. Στάδια αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν  
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο 
φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα 
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των 
οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο 
και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και 
φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα. 
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν και τουσ 
λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.  
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα 
οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι 
ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν 
κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' 
οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 
Σφμφωνα με το άρκρο 42 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Αϋ 36/9.3.2021), θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του 
διαγωνιςμοφ δφναται ςε οποιοδιποτε ςτάδιο του Διαγωνιςμοφ, να ηθτιςει με ςχετικι πρόςκλθςθ από τουσ 
Οικονομικοφσ Φορείσ που ζχουν υποβάλλει προςφορά να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊςουν , να αποςαφθνίςουν ι 
να ολοκλθρϊςουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ 10-20 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ, αρκεί να μθν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
παρζχεται ακζμιτο πλεονζκτθμα ζναντι των λοιπϊν διαγωνιηομζνων. 
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Εάν οι οικονομικζσ προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και 
των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ.  
δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με μια απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του 
Συνδζςμου, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί 
ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
ε) Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), θ ανακζτουςα αρχι 
επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που 
υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 
 
3. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ – Ρρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ 
α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ (10) δζκα  θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτα  άρκρα 14 & 16 τθσ παροφςθσ. Τα 
δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 
 
i) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ τθσ Αρχισ του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 είναι ψευδι ι ανακριβι, 
ι 
ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι 
iii) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 12, 13 και 14 τθσ παροφςασ, απορρίπτεται θ προςφορά του 
προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
βακμολογικά προςφορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ. 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ 
δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν 
αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 14, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 
β) Θ Εκτελεςτικι  Επιτροπι είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 
105 , και 106 του Ν. 4412/2016. 
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο 
με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Πςοι υπζβαλαν 
παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ, κατόπιν αιτιματόσ τουσ,  των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ 
αναδόχου. 
γ) Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων από τισ κείμενεσ διατάξεισ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν, κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και καλείται να προςζλκει 
ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςε προκεςμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 
δζκα (10) θμζρεσ, από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ, και τθν 
απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. 
δ) Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το 
ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και ακολουκείται θ 
διαδικαςία του άρκρου 103 του ν.4412/2016 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ βακμολογικά 
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προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
 
Άρκρο 12: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που αςκοφν επαγγελματικι 
δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 του Ν. 
4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 
Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται 
θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). 
3. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 
 
Άρκρο 13: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει ςτο 
πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται 
περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων: 
1. Πταν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 
11.11.2008 ς.42), 
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ 
ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για 
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ 
τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ). 
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ 
φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 
Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 
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αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, 
αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  
 
2. Πταν ο  προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με αμετάκλθτθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και θ 
ανακζτουςα αρχι  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του 
όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι 
ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.  
Δεν αποκλείεται  ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων 
ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 
ι/και  
 
3. θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν 
υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  
 
4. Κατ’εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ δεν εφαρμόηονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ 
δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 
καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο 
δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, 
πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ, δεν εφαρμόηεται  θ παράγραφοσ 2. 
 
5. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό), οικονομικόσ φορζασ 
ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
α) Θ Ανακζτουςα Αρχι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ.  
β) Συντρζχει κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων του άρκρου 24 του Ν. 4412/2016.  
γ)Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν, ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 
ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
δ) Ζχουν επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ.  
ε) Ζχουν επιχειριςει να επθρεάςουν με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
ζχουν αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να τουσ αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
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διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ζχουν παράςχει εξ’ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ.  
ςτ) Ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ 
με τθν επαγγελματικι τουσ ιδιότθτα που αποδεδειγμζνα διαπιςτϊκθκε από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  
η) Ζχουν κρικεί ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που απαιτοφνται κατ’ 
εφαρμογι του παρόντοσ ι δεν ζχουν παράςχει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.  
θ)Δεν είναι ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα. 
 
6. Θ ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 1, 2 και 4. 
 
7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1, 2 και 4 
μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν 
αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το 
ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ 
ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω 
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο 
ιςχφει θ απόφαςθ. 
 
8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ 
παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 
 
9. Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, 
θ ποινι του αποκλειςμοφ, αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
(διαγωνιςμό). 
 
Άρκρο 14: Κριτιρια επιλογισ 
Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να πλθροφν τα κριτιρια επιλογισ που ορίηονται ςτο παρόν άρκρο ϊςτε να 
διαςφαλίηεται ότι διακζτουν τισ εκ του νόμου απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ. 
Οι ελάχιςτεσ αναγκαίεσ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροφν οι οικονομικοί φορείσ όςον αφορά τθν καταλλθλότθτα 
για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, είναι να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι  
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ – μζλοσ εγκατάςταςισ τουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα ΧΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν. 4412/2016 ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα 
αυτό. Για τθν απόδειξθ τθσ προαναφερόμενθσ απαίτθςθσ καταλλθλότθτασ απαιτείται πιςτοποιθτικό / βεβαίωςθ 
του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου, με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τουσ. 
 
Άρκρο 15: Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ  ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 4412/2016 
Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 4412/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ, ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ 
των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 13 τθσ παροφςασ,  
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ παροφςασ, 
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ προςφζροντεσ να 
υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων,  το τυποποιθμζνο ζντυπο τθσ παρ. (4) 
κατά περίπτωςθ, υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
Κατά τθν υποβολι του ΤΕΥΔ, είναι δυνατι  (Ν. 4497/2017 παράγραφοσ 13 του άρκρου 107, τροποποίθςθ του Ν. 
4412/2016), με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι 
απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, για τθν εφαρμογι του εν λόγω άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 
αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 
προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον 
οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα  (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν (Άρκρο 43, παρ. 6 άρκρο 79Α του Ν.4605/2019) .  
Σθμείωςθ: Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν 
φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ 
μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, 
ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον 
αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά 
μζςα του άρκρου 16 από τον προςωρινό ανάδοχο. 
Επιςυνάπτεται τυποποιθμζνο ζντυπο  (βλζπε παράρτθμα ΙΙ) 
 
Άρκρο 16: Δικαιολογθτικά (Αποδεικτικά μζςα) 
1. Δικαιολογθτικά 
α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίςτθκαν ςτα άρκρα 12 και 13 τθσ 
παροφςασ, κρίνονται κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 7, κατά 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με το άρκρο 11.3 (α) και κατά τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
το άρκρο 11.3 (β) τθσ παροφςασ.  
β. Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 73 (ποινικό μθτρϊο), τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 (πιςτοποιθτικό 
ΣΕΡΕ) και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 (μθ εκκακάριςθ, μθ πτϊχευςθ κλπ) εφόςον ζχουν 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, β) τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 
2 του άρκρου 73 (φορολογικι, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα) εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, 
άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά τα οριηόμενα ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ, γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 75 (πιςτοποιθτικό 
επιμελθτθρίου, μθτρϊου), τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον 
ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
γ. Θ πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 12 και 13 πρζπει να ικανοποιείται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. Θ 
πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 14 αρκεί να ικανοποιείται από ζνα εκ των μελϊν τθσ ζνωςθσ . 
δ. Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά. Εάν θ ιςχφσ αυτϊν ζχει λιξει ιδθ κατά το χρονικό 
διάςτθμα που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ προςκαλείται από τθν ανακζτουςα αρχι να τα προςκομίςει, τότε οφείλει να 
προςκομίηει τα ςχετικά δικαιολογθτικά επικαιροποιθμζνα, με θμερομθνία ζκδοςθσ αυτϊν μετά τθν κοινοποίθςθ 
τθσ  ςχετικισ πρόςκλθςθσ υποβολισ τουσ. 
2.   Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 13 
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 13 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
α. για τθν παράγραφο 1 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ: απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου (ποινικοφ μθτρϊου) ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το 
οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και τα πρόςωπα του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 13. 
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β. για τθν παράγραφο 2 του άρκρου 13: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων  και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 
του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα. 
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά δικαιολογθτικά είναι: 
(i) φορολογικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τον οικονομικό φορζα, 
(ιι) αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι και αφορά τόςο τθν κφρια 
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
Θ αςφαλιςτικι ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ωσ 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων, όςον 
αφορά τα νομικά πρόςωπα, και των εκ των μελϊν τθσ διοίκθςισ τουσ εργαηομζνων με οποιαδιποτε ςχζςθ 
εργαςίασ ςε αυτιν. 
γ.Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και 
ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει ειςφορζσ τόςο για τα μζλθ του, όςο και για το απαςχολοφμενο ςε αυτόν 
προςωπικό. 
 δ. Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 13 παράγραφοσ 3 τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι 
πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) 
ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ1 .  
ε) Πιςτοποιθτικό του Οικείου Επιμελθτθρίου με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμα τουσ ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια δθμοςία αρχι. 
ςτ)Πιςτοποιθτικό  αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ 
κατάςταςθ και επίςθσ  δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ 
εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό ανάλογθ διαδικαςίασ. 
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το 
νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ 
ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα 
(ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου 
τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ υπό 1 και 2 του άρκρου 13, το ζγγραφο ι 
το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ 
τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 
Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του 
άρκρου 81 του ν.4412/2016. 
Τα ζγγραφα του παρόντοσ άρκρου υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 
Επιςυνάπτονται Νομιμοποιθτικά ζγγραφα Νομικϊν Προςϊπων Οικονομικϊν φορζων (βλ. παράρτθμα VΙ) 
 
Άρκρο 17: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

                                                           
1
Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 80 του 

ν.4412/2016, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ 
ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.(άρκ.43, παρ.46 του ν.4605/2019). 
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1. Οι προςφορζσ για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ιςχφουν για περίοδο εκατόν ογδόντα (180)  θμερϊν  
από τθν  καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 
2. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν διακιρυξθ, απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
3. Θ διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν μπορεί να παρατακεί, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τον Ρεριφερειακό Σφνδεςμο 
ΦοΔΣΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ πριν από τθν λιξθ τθσ, και κατ’ ανϊτατο όριο ίςο με το παραπάνω οριηόμενο χρονικό 
διάςτθμα. Εάν προκφψει κζμα παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι απευκφνει ερϊτθμα 
προσ τουσ προςφζροντεσ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν, αν αποδζχονται τθν παράταςθ για ςυγκεκριμζνο 
χρονικό διάςτθμα. 
 
Άρκρο 18: Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  
1. Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 
1 β) του Ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνουν αποδεκτζσ από τθν υπθρεςία, πρζπει να 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα κατωτζρω αναφερόμενα ςτοιχεία. 
2. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ  περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 
β) τον εκδότθ, 
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται  
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ 
εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), 
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, 
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ (ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ πρζπει να 
είναι μεγαλφτεροσ κατά δφο (2) μινεσ από το χρόνο διάρκειασ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ), 
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται. 
ια) τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ 
3. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ 
Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 
ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ 
ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
4. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του αναδόχου από ζνα ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω 
παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των. 
5. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία), όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιςυνάπτεται υπόδειγμα   (βλζπε παράρτθμα ΙV) 
 
Άρκρο 19: Ενςτάςεισ 
Κατά των πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ χωρεί ζνςταςθ. Θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 
Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ 
διαςτιματοσ από τθν τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
των προςφορϊν.Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ανάκετουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε 
περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω 
προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 
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Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα 
από γνϊμθ τθσ επιτροπισ Αξιολόγθςθσ ενςτάςεων,  εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ζνςταςθσ, θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα (θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ταχυδρομείο ι 
άλλο κατάλλθλο μζςο, φαξ ι ςυνδυαςμό των ανωτζρω μζςων ι κατάκεςθ ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κ.α.),  μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ 
ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το 
ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το 
παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,  αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ  δεκτι από τθν 
Εκτελεςτικι Επιτροπι του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου. 
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ τθσ 1θσ παραγράφου  και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσι τθσ 
παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 
18/1989 (Αϋ 8). 
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ τθσ 1θσ παραγράφου αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του 
παρόντοσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι 
διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. 
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).  
 
Άρκρο 20: Γλϊςςα διαδικαςίασ 
1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ 
γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που 
ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. 
2 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Α' 188)57. 
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν από 
τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 
δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό 
μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ 
είτα από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτα από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυναχκεί το ζγγραφο (Ν. 4497/2017 παράγραφοσ 14 του άρκρου 107, τροποποίθςθ του Ν. 
4412/2016). 
3 Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι 
Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από 
το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” 
ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν 
ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
4 Θ προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν επικοινωνία των 
αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν παρουςία διερμθνζων. 
5. Στισ περιπτϊςεισ που με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ι τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν (αρκ 43 του ν. 4605/2019). 
 
Άρκρο 21: Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου  
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 Ο  Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλίςει ςτο ΙΚΑ και τα λοιπά αςφαλιςτικά ταμεία ι οργανιςμοφ 
κφριασ ι /και επικουρικισ αςφάλιςθσ όλο το προςωπικό που κα απαςχολεί ο ίδιοσ ι οι υπεργολάβοι του 
ανάλογα με τθν ειδικότθτα και ςφμφωνα με τισ περί ΙΚΑ διατάξεισ ι των λοιπϊν αςφαλιςτικϊν ταμείων ι 
οργανιςμϊν. 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να ζχει αςφαλίςει αντίςτοιχα το εργατοτεχνικό και λοιπό προςωπικό του 
που δεν υπάγεται ςτισ περί ΙΚΑ διατάξεισ ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ. Θ διάταξθ αυτι ιςχφει τόςο για το 
θμεδαπό όςο και για το αλλοδαπό προςωπικό 

 Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να 
απαλλάξει τον Εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του από κάκε ευκφνθ, όςον αφορά ςε οποιεςδιποτε 
διεκδικιςεισ ι ευκφνεσ μπορεί να ανακφψουν από ατφχθμα ι κάνατο προςωπικοφ του Αναδόχου. 

 Ο ανάδοχοσ πρζπει να λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ, των εργαηομζνων και κάκε τρίτου 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και διατάξεισ, φζροντασ 
μονομερϊσ κάκε ευκφνθ για οιανδιποτε ςυνζπεια  προκφπτει από τθ μθ τιρθςθ αυτϊν.  

 Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπόχρεοσ για τθν ενδεχόμενθ καταβολι αποηθμιϊςεων ζχοντασ και κάκε 
άλλθ αςτικι ι ποινικι ευκφνθ που προκφπτει από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ακόμθ και αν αυτό δεν 
οφείλεται ςε υπαιτιότθτα ι παράλειψθ αυτοφ αλλά ςε τυχαίο γεγονόσ.  

 Πςεσ επιβαρφνςεισ, υποχρεϊςεισ κλπ προκφπτουν λόγω τθσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ (πχ πρόςκετεσ 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ, πρόςτιμα κλπ) κα βαρφνουν τον Ανάδοχο τθσ υπθρεςίασ.  

 Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει κατάλλθλθ και άρτια υποδομι όπωσ οργανωτικι, κατθγορίεσ 
προςωπικοφ, τεχνικόσ εξοπλιςμόσ, εγκαταςτάςεισ κλπ. και οι ιατρικζσ εξετάςεισ είναι απαραίτθτο να 
εκτελεςτοφν από ζμπειρο και εξειδικευμζνο κατά περίπτωςθ επιςτθμονικό προςωπικό.  

 Θα διακζτει άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ ανάλογα με τισ ομάδεσ ιατρικϊν εξετάςεων που κα κατακζςει 
προςφορά, ενϊ κα ζχει τθν δυνατότθτα θλεκτρονικισ αποκικευςθσ των ιατρικϊν αποτελεςμάτων ανά 
εργαηόμενο και διατιρθςθ αυτϊν τουλάχιςτον για ζνα (1) ζτοσ από τθν μζρα που διενεργικθκαν οι 
εξετάςεισ  
 

Άρκρο 22: φμβαςθ 
Θ ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ άρχεται από τθν υπογραφι τθσ και κα ζχει χρονικι διάρκεια ενόσ ζτουσ. 
Σθμειϊνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ ο Ρεριφερειακόσ Σφνδεςμοσ δε δεςμεφεται για τθν εξάντλθςθ των ποςοτιτων 
που αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ παροφςασ μελζτθσ. 
 
Άρκρο 23: Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ 
κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ δυνάμει του άρκρου 
132 του Ν.4412/2016, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από 
τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο 
πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.  
 
Αρκρο 23ο:  Ατφχθμα και Ηθμιζσ  
Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ και ευκφνθ να παίρνει όλα τα μζτρα που πρζπει για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ 
που απαςχολεί για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ και για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ι ηθμιϊν ςε οποιαδιποτε 
πρόςωπα ι πράγματα. Για ατυχιματα ι ηθμιζσ που τυχόν κα ςυμβοφν ςτο προςωπικό του αναδόχου ι ςε 
οποιονδιποτε τρίτο, ο Ρεριφερειακόσ Σφνδεςμοσ ΦΟΔΣΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ δεν ζχει καμία ευκφνθ. Οι ευκφνεσ 
βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο, αςτικζσ και ποινικζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των οικείων νόμων για τισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ.  
Σε περίπτωςθ βλάβθσ του εξοπλιςμοφ ι οποιονδιποτε τρόπο αδυναμίασ εργαςίασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν 
άμεςθ αντικατάςταςι του με άλλο.  
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Άρκρο 24ο : Σρόποσ πιςτοποίθςθσ και πλθρωμισ 
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται από τον Ρεριφερειακό Σφνδεςμο τμθματικά, ανάλογα με τον αρικμό των 
εξεταηομζνων εργαηομζνων, εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν παραλαβι των παραςτατικϊν και αφοφ ελεγχκοφν οι 
καταςτάςεισ των εξεταηόμενων εργαηομζνων που κα υποβάλλονται ςυνθμμζνα ςτο παραςτατικό. 
 Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 200 του 
Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία 
του Συνδζςμου.  
Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Σε περίπτωςθ ενεχυρίαςθσ τθσ απαίτθςθσ κα πρζπει να προςκομιςτεί από τον ανάδοχο πράξθ ενεχυρίαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 46274/22-09-2014 (Β’2573) «Ρυκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των δαπανών του 
ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων». 
 
Άρκρο 25ο : ειρά ιςχφοσ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ 
Τα  ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ υπθρεςία είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε 
περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται  ωσ κατωτζρω.  
1. Το ςυμφωνθτικό 
2. Θ παροφςα διακιρυξθ 
3. Θ Οικονομικι προςφορά του αναδόχου 
4. Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων 
5. Θ Τεχνικι ζκκεςθ -Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
6.  Ο Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 
 
Άρκρο 26ο: Σεκμιριο από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
Θ υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ αυτισ 
τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
Άρκρο 27ο: Χϊροσ  εκτζλεςθσ των εξετάςεων – Αποτελζςματα εξετάςεων 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει κατάλλθλθ και άρτια υποδομι όπωσ οργανωτικι, κατθγορίεσ προςωπικοφ, 
τεχνικόσ εξοπλιςμόσ, εγκαταςτάςεισ κλπ. και οι ιατρικζσ εξετάςεισ είναι απαραίτθτο να εκτελεςτοφν από ζμπειρο 
και εξειδικευμζνο κατά περίπτωςθ επιςτθμονικό προςωπικό.  

Οι ιατρικζσ εξετάςεισ κα γίνονται ςτισ εγκαταςτάςεισ του  αναδόχου, οι οποίεσ πρζπει να βρίςκονται εντόσ του 
πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ, μετά από ραντεβοφ που κα ζχει προκακοριςτεί από 
αρμόδιο, ςε κάκε χϊρο, υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ, με τον ανάδοχο.  

Τθν ευκφνθ ενθμζρωςθσ των δικαιοφχων προσ εξζταςθ, ζχει θ αρμόδια διεφκυνςθ ςτθν οποία εργάηονται. Θ 
υπθρεςία οφείλει, ωσ παράρτθμα ςτθν ςφμβαςθ εντολισ διενζργειασ που κα υπογραφεί με τον ανάδοχο, να 
επιςυνάψει ονομαςτικό κατάλογο των δικαιοφχων (Επίκετο, όνομα  Πνομα Ρατρόσ, Θλικία, Υπθρεςία, κλπ). 

Ο ανάδοχοσ κα εξετάηει τον δικαιοφχο εφόςον αυτόσ αναφζρεται ςτον ονομαςτικό κατάλογο και κα ελζγχει τθν 
ταυτοπροςωπία κατά τθν προςζλευςθ του δικαιοφχου, με αςτυνομικι ταυτότθτα ι διαβατθρίου εν ιςχφ ι 
οποιουδιποτε άλλου αποδεικτικοφ μζςου ταυτότθτασ όπωσ ορίηεται από τθν κείμενθ νομοκεςία π.χ διπλϊματοσ 
οδιγθςθσ.  

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποςτείλει, ςε προκακοριςμζνεσ θμζρεσ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ όλων 
των εξεταςμζνων, προσ το γραφείο του ιατροφ υπθρεςίασ. Εάν διαπιςτωκεί από τθν υπθρεςία ότι υπάρχουν 
εργαηόμενοι που δεν προςιλκαν για εξζταςθ με δικι τουσ βοφλθςθ, θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα παράταςθσ 
του χρονικοφ διαςτιματοσ των εξετάςεων από τον ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα των εξετάςεων κα αποςτζλλονται ςτο γραφείο του ιατροφ υπθρεςίασ του Ρεριφερειακοφ 
Συνδζςμου κατόπιν ςυνεννόθςθσ, ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο emailτο οποίο κα γνωςτοποιθκεί ςτον 
ανάδοχο.  
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Ειδικότερα, οι ιατρικζσ εξετάςεισ κα παραδίδονται ςτον ιατρό υπθρεςίασ και αντίγραφο τουσ ςτον ίδιο τον 
εξεταηόμενο και πάντα ςε κλειςτό φάκελο, τθρουμζνου πάντοτε του ιατρικοφ απορριτου και τθσ προςταςίασ των 
προςωπικών δεδομζνων των εργαηομζνων. 
Άρκρο 28οΤποκατάςταςθ αναδόχου 
Ο ανάδοχοσ – πάροχοσ  δεν μπορεί να υποκαταςτακεί ςτθ ςφμβαςθ ι ςε μζροσ αυτισ από άλλο φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο.  
 
Άρκρο 29ο: Δθμοςιότθτα - Δθμοςιεφςεισ 
Θ παροφςα διακιρυξθ κα δθμοςιευτεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ δϊδεκα (12) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμζρα 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν). 
Ρροκιρυξθ αυτισ (περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ) κα δθμοςιευτεί ςτον Τφπο, τοιχοκολλείται ςτον πίνακα 
ανακοινϊςεων του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου Φο.Δ.Σ.Α Κεντρικισ Μακεδονίασ,  κα αναρτθκεί  ςτο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ςτθν ιςτοςελίδα του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου Φο.Δ.Σ.Α Κεντρικισ Μακεδονίασ 
(http://www.fodsakm.gr.). 
 
Άρκρο 30ο: Ματαίωςθ  διαδικαςίασ  
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, 
για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να 
αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε 
το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

Η παρούςα μελϋτη αφορϊ τη διενϋργεια ιατρικών προληπτικών εξετϊςεων του προςωπικού του 

Περιφερειακού υνδϋςμου Υορϋων Διαχεύριςησ τερεών Αποβλότων (ΥΟΔΑ) Κεντρικόσ Μακεδονύασ 

βϊςει τησ ΚΤΑ 43726/07-06-2019, τησ μερικόσ τροποπούηςησ που δημοςιεύτηκε ςτο ΥΕΚ 

4584/Β’/13.12.2019 και τησ υπ.αριθμ.πρωτ.915/10.02.2021 ειςόγηςη του Ιατρού Εργαςύασ. 

Εύναι απαραύτητο όλοι οι εργαζόμενοι του Περιφερειακού υνδϋςμου να υποβϊλλονται μύα φορϊ το 

χρόνο ςε ιατρικϋσ εξετϊςεισ αναλόγωσ με τισ ατομικϋσ ανϊγκεσ του καθενόσ από την αρχό τησ 

προςλόψεωσ τουσ και περιοδικϊ. 

Οι δικαιούχοι για τισ ιατρικϋσ εξετϊςεισ που αναφϋρονται παρακϊτω εύναι το ςύνολο των 

εργαζομϋνων, διοικητικού, εργατοτεχνικού προςωπικού, καθώσ και των επιβλεπόντων μηχανικών όλων 

των χώρων του Περιφερειακού υνδϋςμου, ςύμφωνα με την ειςόγηςη του ιατρού τησ υπηρεςύασ  και με 

το χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ που από κοινού θα ςυμφωνόςουν ο ανϊδοχοσ και ο Περιφερειακόσ 

ύνδεςμοσ. κοπόσ εύναι ο ϋλεγχοσ τησ κατϊςταςησ τησ υγεύασ των εργαζομϋνων όςο αφορϊ την 

ικανότητα τουσ να διεκπεραιώνουν τα καθόκοντα που τουσ ανατύθενται, θϋτοντασ τα απαραύτητα 

προληπτικϊ και προςτατευτικϊ μϋτρα για την ςωματικό και ψυχικό ευεξύα τουσ, εξαςφαλύζοντασ την 

προςαρμογό τησ εργαςύασ ςτισ ανθρώπινεσ ανϊγκεσ τουσ.  

Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ τησ διενϋργειασ των ιατρικών προληπτικών εξετϊςεων του 

προςωπικού του Περιφερειακού υνδϋςμου Υο.Δ..Α. Κεντρικόσ Μακεδονύασ ανϋρχεται ςτο ποςό των 

43.379,02 € και θα καλυφθεύ από ιδύουσ πόρουσ. 

Ο υπολογιςμόσ (εκτύμηςη) τησ διενϋργειασ των ιατρικών προληπτικών εξετϊςεων που 

αντιςτοιχεύ ςτουσ εργαζομϋνουσ τησ υπηρεςύασ μασ, ϋγινε με βϊςη την κατϊςταςη δικαιούχων μηνόσ 

Υεβρουαρύου, του τρϋχοντοσ ϋτουσ, η οπούα ςυντϊχθηκε από τη Διεύθυνςη Διοικητικών Τπηρεςιών, 

Σμόμα Ανθρωπύνου Δυναμικού Κατϊρτιςησ & Μιςθοδοςύασ του Περιφερειακού υνδϋςμου ΥΟΔΑ 

Κεντρικόσ Μακεδονύασ. 

 

Ο υπολογιςμόσ τησ διενϋργειασ των ιατρικών προληπτικών εξετϊςεων ϋγινε  με δεδομϋνα τα εξόσ:  
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 Σην KYA 43726/07.06.2019 (ΥΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχοσ B’) «Παροχό μϋςων ατομικόσ 

προςταςύασ ςε υπαλλόλουσ των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προςώπων αυτών και 

μϋτρα προληπτικόσ ιατρικόσ» όπωσ αυτό μερικώσ τροποποιόθηκε με την ΚΤΑ 87669/09.12.2019 

(ΥΕΚ 4584/13.12.2019 τεύχοσ Β’)  

 Σην ιςχύουςα υλλογικό ύμβαςη Εργαςύασ τησ Π.Ο.Ε. - Ο.Σ.Α. 

 Σο κρατικό τιμολόγιο διαγνωςτικών εξετϊςεων. 

 Σην με αριθμ.πρωτ.1915/10-02-2021 ειςόγηςη του ιατρού υπηρεςύασ. 

 
Επιςημαύνεται ότι η πρόληψη των κινδύνων και η επύβλεψη τησ υγεύασ των εργαζομϋνων ςυνιςτϊ 
πρωταρχικό μϋλημα τησ υπηρεςύασ, γιατύ η ϊρτια υγεύα και η ευεξύα των εργαζομϋνων ςυμβϊλλει 
αποφαςιςτικϊ ςτην αύξηςη τησ παραγωγικότητασ, ςτη μεύωςη του κόςτουσ παραγωγόσ και ςτη βελτύωςη 
των δεικτών (οικονομικών κλπ) κϊθε δραςτηριότητασ. 
 

 

 

 

Θεςςαλονύκη,           -03-2021 
 
 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 
 
 
 
 

Μουντϊκησ Γεώργιοσ 
ΔΕ Διοικητικού-Λογιςτικού 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/273521/
https://dimosnet.gr/blog/laws/311869/
https://dimosnet.gr/blog/laws/311869/
https://dimosnet.gr/blog/laws/311869/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ 
ΥΟΡΕΨΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΨΝ  
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ (Υο.Δ..Α.)  
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ  
ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΨΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ 
Σαχ. Διεύθυνςη: ΥΡΑΓΚΨΝ 6-8 
Σαχ. Κώδικασ: 546 26 
Πληρ.: Μουντϊκησ Γεώργιοσ  
Σηλ.: (2311) 236100 
ΕMail: promithies@fodsakm.gr 
 

 
              
 
 
«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΨΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΨΝ 
ΕΞΕΣΑΕΨΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΥΟΔΑ 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
Αρ. Μελϋτησ:     3π/2021 
Προώπολογιςμόσ:  43.379,02€(εξαιρεύται του 

Υ.Π.Α.) 

 
 
 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
 

Η παρούςα Μελϋτη αναφϋρεται ςτισ ιατρικϋσ εξετϊςεισ όπου απαιτούνται  να υποβληθούν το 

εργατικό και υπαλληλικό δυναμικό, ανϊλογα με την ειδικότητα του, το αντικεύμενο του, το χώρο 

εργαςύασ του και τα ατομικϊ χαρακτηριςτικϊ  καθώσ και την ειςόγηςη του Ιατρού εργαςύασ.  

υγκεκριμϋνα, αφορϊ όλουσ τουσ εργαζόμενουσ, με ςχϋςη εργαςύασ: Μόνιμοι, Ιδιωτικού Δικαύου 
Αορύςτου Φρόνου, καθώσ και τουσ ςυμβαςιούχουσ Ιδιωτικού Δικαύου Οριςμϋνου Φρόνου, που 
απαςχολούνται ςτον Περιφερειακό ύνδεςμο Υο.Δ..Α. Κεντρικόσ Μακεδονύασ. 

ύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα και την ειςόγηςη του Ιατρού εργαςύασ, το προςωπικό που 
απαςχολεύται ςε όλουσ τουσ χώρουσ του Περιφερειακού υνδϋςμου πρϋπει να υποβϊλλεται ςτισ 
παρακϊτω ιατρικϋσ εξετϊςεισ: 
 1) Μια φορϊ το χρόνο:  
        α) Γενικό Αύματοσ 
             Ομϊδα αύματοσ (ϊπαξ) 
             Γενικό ούρων 
             Σαχύτητα καθύζηςησ 
             ϊκχαρο 
             Κρεατινύνη 
             SGOT, SGPT 
            Ολικό Φοληςτερόλη, τριγλυκερύδια, HDL 
            HBA 1c –Γλυκοζυλιωμϋνη αιμοςφαιρύνη 
            πιρομϋτρηςη (ϋλεγχοσ πνευμονικόσ λειτουργύασ) 
           Δεύκτεσ ηπατύτιδασ (Αυςτραλιανό Αντιγόνο HbsAg, Ariti-Hbs, Ariti HAV, anti-HBc, ΗΚΓ 
           Σεςτ Παπανικολϊου για τισ γυναύκεσ. 
          Έλεγχοσ προςτϊτη (P.S.A) για τουσ ϊντρεσ ϊνω των πενόντα (50) ετών. 

β) Επιπλϋον των ανωτϋρω γενικών εξετϊςεων το προςωπικό που εργϊζεται ςτην καθαριότητα, 
ςτο αμαξοςτϊςιο (ςυντόρηςη οχημϊτων), ςτο πρϊςινο και ςτισ τεχνικϋσ υπηρεςύεσ υποβϊλλεται 
κατϊ περύπτωςη και ςτισ εξετϊςεισ i) Οπτικό οξύτητα – Έλεγχοσ για αχρωματοψύα/ 
δυςχρωματοψύα και ii) Ακουόγραμμα. 
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2)  Ανϊ τριετύα: 
Ακτινογραφύα θώρακοσ (ό και ςυχνότερα ανϊλογα με την κρύςη του Ιατρού Εργαςύασ και τα 
αποτελϋςματα τησ ςπιρομϋτρηςησ). 

3)  ε ειδικϋσ εξετϊςεισ κατϊ την κρύςη του Ιατρού Εργαςύασ. 
Σα αποτελϋςματα των εξετϊςεων θα προςκομύζονται ςτην υπηρεςύα, τηρουμϋνων πϊντοτε του 
ιατρικού απορρότου και τησ προςταςύασ των ατομικών δεδομϋνων των εργαζομϋνων. 
Ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να διαθϋτει κατϊλληλη και ϊρτια υποδομό όπωσ οργανωτικό, κατηγορύεσ 

προςωπικού, τεχνικόσ εξοπλιςμόσ, εγκαταςτϊςεισ κλπ. και οι ιατρικϋσ εξετϊςεισ εύναι απαραύτητο να 
εκτελεςτούν από ϋμπειρο και εξειδικευμϋνο κατϊ περύπτωςη επιςτημονικό προςωπικό.  

Θα διαθϋτει ϊδεια ύδρυςησ και λειτουργύασ ανϊλογα με τισ ομϊδεσ ιατρικών εξετϊςεων που θα 
καταθϋςει προςφορϊ, ενώ θα ϋχει την δυνατότητα ηλεκτρονικόσ αποθόκευςησ των ιατρικών 
αποτελεςμϊτων ανϊ εργαζόμενο και διατόρηςη αυτών τουλϊχιςτον για ϋνα (1) ϋτοσ από την μϋρα που 
διενεργόθηκαν οι εξετϊςεισ  

ημειώνεται ότι κϊθε διαγωνιζόμενοσ μπορεύ να καταθϋςει προςφορϊ για μύα ομϊδα, για 
περιςςότερεσ ό και για το ςύνολο τουσ. ε κϊθε περύπτωςη, προςφορϊ η οπούα θα δύδεται για οριςμϋνεσ 
από τισ εξετϊςεισ των ομϊδων ό για μϋροσ τησ ςυνολικόσ ποςότητασ των εξετϊςεων εκϊςτου εύδουσ, θα 
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.  

Η ςύμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικόσ απόψησ 
προςφορϊσ βϊςει τησ τιμόσ ςτο ςύνολο των εξετϊςεων που προβλϋπονται ανϊ ομϊδα (μεγαλύτερο 
ποςοςτό ϋκπτωςησ % ςε ακϋραιεσ μονϊδεσ).  
 
 
 
 
 

Θεςςαλονύκη,      -03-2021 
 
 
 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 
 
 
 

 
 
 
 
              Γεώργιοσ  Μουντϊκησ  

ΔΕ Διοικητικού-Λογιςτικού 

ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

 
 

Μαρύα Κούρτη  
ΠΕ Διοικητικού 

 
 

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 
  

 
 

Μαρύα Μπαμπούςη 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ 
ΥΟΡΕΨΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΨΝ  
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ (Υο.Δ..Α.)  
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ 
ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΨΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ 
Σαχ. Διεύθυνςη: ΥΡΑΓΚΨΝ 6-8 
Σαχ. Κώδικασ: 546 26 
Πληρ.: Μουντϊκησ Γεώργιοσ  
Σηλ.: (2311) 236100 
ΕMail: promithies@fodsakm.gr 
 

 
                  
 
 
«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΨΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΨΝ  
ΕΞΕΣΑΕΨΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ  
ΥΟΔΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
Αρ. Μελϋτησ: 3π /2021 
Προώπολογιςμόσ:  43.379,02€(εξαιρεύται του Υ.Π.Α.) 

  

 
 

ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο παρεχόμενων υπηρεςιών 
Η ςυγγραφό αυτό αφορϊ τη διενϋργεια ιατρικών προληπτικών εξετϊςεων του προςωπικού του 
Περιφερειακού υνδϋςμου Υορϋων Διαχεύριςησ τερεών Αποβλότων (ΥΟΔΑ) Κεντρικόσ Μακεδονύασ 
που εργϊζεται ςε ςυγκεκριμϋνεσ ειδικότητεσ, καθώσ και των επιβλεπόντων μηχανικών όλων των χώρων 
του Περιφερειακού υνδϋςμου. 
ύμφωνα με την ειςόγηςη του ιατρού τησ υπηρεςύασ (αριθμ.πρωτ.1915/10-02-2021), με τισ λύςτεσ 
εργαζομϋνων τησ Διεύθυνςησ Διοικητικών Τπηρεςιών Υεβρουαρύου 2021 και ςύμφωνα με το κρατικό 
τιμολόγιο διαγνωςτικών εξετϊςεων, ωσ ακολούθωσ: 

                                                                     ΟΜΑΔΑ Α’ 
 Μικροβιολογικέσ εξετάςεισ 

Α/Α Είδοσ  Εξέταςησ ύνολο ατόμων 

1 
Γενικό εξϋταςη αύματοσ (αιμοςφαιρύνη - αριθμόσ ερυθρών αιμοςφαιρύων, 
αριθμόσ λευκών και τύποσ αυτών, μετϊ προςδιοριςμού αιματοκρύτου HT ) 

353 

2 Ομϊδα Αύματοσ  +Rh 353 

3 Γενικό εξϋταςη ούρων 353 

4 SGOT (Οξαλοξεικό τρανςαμινϊςη) 353 

5 SGPT (Πυροςταφιλικό τρανςαμινϊςη) 353 

6 Προςδιοριςμόσ ςακχϊρου αύματοσ - γλυκόζησ 353 

7 Κρεατινύνη αύματοσ 353 

8 Ολικό  χοληςτερόλη 353 

9 Σριγλυκερύδια 353 

10 ΗDL  353 

11 HBA 1c - Γλυκοζυλιωμϋνη αιμοςφαιρύνη 353 

12 PSA ( Ειδικό προςτατικό αντιγόνο, για ϊντρεσ >50) 120 

13 HBs-Ag (Αυςτραλιανό αντιγόνο) 274 
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14 
Anti – HBs (Αντιςώματα ϋναντι αυςτραλιανού αντιγόνου - Δεύκτησ ηπατύτιδασ 
Β). 

274 

15 
Anti – HBC (Αντιςώματα ϋναντι του πυρηνικού αντιγόνου- Δεύκτησ ηπατύτιδασ 
Β). 

274 

16 Anti - HAV ολικϊ  (Αντιςώματα ϋναντι τησ ηπατύτιδασ Α) 274 

ΟΜΑΔΑ Β’ 
Κυτταρολογικέσ Εξετάςεισ (Σεςτ Παπανικολϊου) 

73 

ΟΜΑΔΑ Γ’ 
Καρδιολογική  Εξέταςη (Ηλεκτροκαρδιογρϊφημα ΗΚΓ) 

274 

ΟΜΑΔΑ Δ’ 
Ακτινολογική Εξέταςη (Ακτινογραφία θώρακοσ) 

274 

ΟΜΑΔΑ Ε’ 
Οφθαλμολογικόσ Έλεγχοσ (Οπτικό οξύτητα-Έλεγχοσ για 
αχρωματοψύα/δυςχρωματοψύα) 

86 

ΟΜΑΔΑ Σ’ 
Έλεγχοσ Ακοήσ (Ακουόγραμμα) 

86 

ΟΜΑΔΑ Ζ’ 
Έλεγχοσ πνευμονικήσ λειτουργίασ (πιρομϋτρηςη) 

274 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ιςχύουςεσ διατάξεισ 

Η εν λόγω παροχό υπηρεςιών διϋπεται από τισ ακόλουθεσ διατϊξεισ : 
 Σον Ν.3850/2010 (ΥΕΚ 84/02.06.2010 τεύχοσ Α' και με θϋμα κύρωςη του "Κώδικα νόμων για 

την υγεύα και την αςφϊλεια των εργαζομϋνων".  
 Σο ΠΔ 398/1994 - ΥΕΚ 221/Α/19-12-1994 με θϋμα "Ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ αςφϊλειασ και 

υγεύασ κατϊ την εργαςύα με οθόνεσ οπτικόσ απεικόνιςησ ςε 
ςυμμόρφωςη με την οδηγύα του υμβουλύου 90/270/EOK» 

 Σην με αριθμό 9/01-08-2014 ιςχύουςα υλλογικό ύμβαςη Εργαςύασ τησ Π.Ο.Ε. - Ο.Σ.Α. 
 Σην KYA 43726/07.06.2019 (ΥΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχοσ B’) «Παροχό μϋςων ατομικόσ 

προςταςύασ ςε υπαλλόλουσ των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προςώπων αυτών και 
μϋτρα προληπτικόσ ιατρικόσ» όπωσ αυτό τροποποιόθηκε μερικώσ με την ΚΤΑ 87669/09.12.2019 
(ΥΕΚ 4584/13.12.2019 τεύχοσ Β’)  

 Σην με αριθμ.πρωτ.915/18-02-2021 ειςόγηςη του ιατρού τησ υπηρεςύασ. 
 Σο με αριθμ.πρωτ.2445/18-02-2021 υπηρεςιακό ςημεύωμα για την ανϊγκη ιατρικών εξετϊςεων 

τησ Διεύθυνςησ Διοικητικών Τπηρεςιών   
 Σισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 (Υ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, 

Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
υμβατικά τεύχη 
υμβατικϊ τεύχη κατϊ ςειρϊ ιςχύοσ εύναι : 
α)   Η διακόρυξη του διαγωνιςμού 
β)   Σο τιμολόγιο προςφορϊσ του αναδόχου 
γ)  Ο προώπολογιςμόσ 
δ)   Η υγγραφό Τποχρεώςεων 
ε)   Σα τεχνικϊ ςτοιχεύα (τεχνικό περιγραφό τησ προςφορϊσ του αναδόχου). 
 
Άρθρο 4ο 
Τπογραφή ςύμβαςησ 
Ο διαγωνιζόμενοσ ςτον οπούο κατακυρώθηκε η προμόθεια υποχρεούται να προςϋλθει μϋςα ςε εύκοςι 
(20) ημϋρεσ από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ ανακούνωςησ για την υπογραφό τησ ςχετικόσ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/273521/
https://dimosnet.gr/blog/laws/311869/
https://dimosnet.gr/blog/laws/311869/
https://dimosnet.gr/blog/laws/311869/
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ςύμβαςησ, προςκομύζοντασ και την προβλεπόμενη εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ αυτόσ, ςύμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 5 τησ παρούςησ. 
 
Άρθρο 5ο 

Εγγύηςη καλήσ εκτέλεςησ 
Ο διαγωνιζόμενοσ ςτον οπούο ϋγινε η κατακύρωςη υποχρεούται να καταθϋςει εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ 
των όρων τησ ςύμβαςησ, το ύψοσ τησ οπούασ αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό 5% του προώπολογιςμού (τησ 
ομϊδασ / ομϊδων για τισ οπούεσ αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ) μη υπολογιζόμενησ τησ επιτευχθεύςησ 
εκπτώςεωσ. Η εγγύηςη αυτό κατατύθεται προ ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ και πρϋπει 
απαραύτητα να αναφϋρει τα ακόλουθα: 
1. Σην ημερομηνύα ϋκδοςησ. 
2. Σον εκδότη. 
3. Σον οργανιςμό τοπικόσ αυτοδιούκηςησ προσ τον οπούο απευθύνεται. 
4. Σον αριθμό τησ εγγύηςησ. 
5. Σο ποςό που καλύπτει η εγγύηςη. 
6. Σην πλόρη επωνυμύα και τη διεύθυνςη του προμηθευτό υπϋρ του οπούου    εκδύδεται η εγγύηςη. 
7. Ση ςχετικό διακόρυξη και ημερομηνύα του διαγωνιςμού. 
8. Ότι η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ 

τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ. 
9. Ότι το ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςη του Ο.Σ.Α. που διενεργεύ το διαγωνιςμό και ότι θα 

καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμιϊ από μϋρουσ του εκδότη αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ 
ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςησ, μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την απλό ϋγγραφη 
ειδοπούηςη. 

10. Ότι ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςε πϊγιο τϋλοσ 
χαρτοςόμου. 

11. Σην ημερομηνύα λόξησ τησ ιςχύοσ τησ εγγύηςησ. Η εγγύηςη πρϋπει να ϋχει ιςχύ τουλϊχιςτον για δύο 
μόνεσ μετϊ τη λόξη του ςυμβατικού χρόνου παροχόσ των υπηρεςιών. Εγγύηςη που αναφϋρει χρόνο 
ιςχύοσ μικρότερο απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 

12. Ότι ο εκδότησ τησ εγγύηςησ υποχρεούται να προβεύ ςτην παρϊταςη τησ ιςχύοσ τησ εγγύηςησ 
ύςτερα από απλό ϋγγραφο τησ υπηρεςύασ του Ο.Σ.Α. που διενεργεύ το διαγωνιςμό. Σο ςχετικό 
αύτημα πρϋπει να γύνει πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ εγγύηςησ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται μετϊ το πϋρασ τησ ςύμβαςησ και ύςτερα από την εκκαθϊριςη 
τυχόν απαιτόςεων από τουσ δύο ςυμβαλλόμενουσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Εγγύηςη ποιότητασ παρεχόμενων υπηρεςιών 

Ο ανϊδοχοσ, ρητϊ, ευθύνεται για κϊθε ενϋργεια των υπαλλόλων ό τυχόν ςυμβούλων του, 
ςυμπεριλαμβανομϋνου ανεξαιρϋτωσ οποιουδόποτε χρηςιμοποιηθεύ από αυτόν για την εκπλόρωςη των 
υποχρεώςεων που αναλαμβϊνει καθώσ και για τισ τυχόν παρεπόμενεσ υποχρεώςεισ.  

ε κϊθε περύπτωςη ο ανϊδοχοσ εγγυϊται την ϋγκαιρη και αρύςτησ ποιότητασ παροχόσ υπηρεςιών, 
που ςυνιςτούν το αντικεύμενο τησ παρούςησ ςύμβαςησ, τηρώντασ τισ υποχρεώςεισ του που απορρϋουν 
από τισ  διατϊξεισ τησ αςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ. 

Ο Περιφερειακόσ ύνδεςμοσ Φορϋων Διαχεύριςησ τερεών Αποβλότων (Φο.Δ..Α.) Κεντρικόσ 
Μακεδονύασ διατηρεύ το δικαύωμα να ακυρώςει τη ςύμβαςη εφόςον διαπιςτώςει μη επαρκό την ποιότητα 
των προςφερόμενων υπηρεςιών, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω.  
 
Άρθρο 7ο  
Φώροσ  εκτέλεςησ των εξετάςεων – Αποτελέςματα εξετάςεων 

Ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να διαθϋτει κατϊλληλη και ϊρτια υποδομό όπωσ οργανωτικό, κατηγορύεσ 
προςωπικού, τεχνικόσ εξοπλιςμόσ, εγκαταςτϊςεισ κλπ. και οι ιατρικϋσ εξετϊςεισ εύναι απαραύτητο να 
εκτελεςτούν από ϋμπειρο και εξειδικευμϋνο κατϊ περύπτωςη επιςτημονικό προςωπικό.  
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Οι ιατρικϋσ εξετϊςεισ θα γύνονται ςτισ εγκαταςτϊςεισ του  αναδόχου, οι οπούεσ πρϋπει να βρύςκονται 
εντόσ του πολεοδομικού ςυγκροτόματοσ του Νομού Θεςςαλονύκησ, μετϊ από ραντεβού που θα ϋχει 
προκαθοριςτεύ από αρμόδιο, ςε κϊθε χώρο, υπϊλληλο τησ υπηρεςύασ, με τον ανϊδοχο.  

Σην ευθύνη ενημϋρωςησ των δικαιούχων προσ εξϋταςη, ϋχει η αρμόδια διεύθυνςη ςτην οπούα 
εργϊζονται. Η υπηρεςύα οφεύλει, ωσ παρϊρτημα ςτην ςύμβαςη εντολόσ διενϋργειασ που θα υπογραφεύ 
με τον ανϊδοχο, να επιςυνϊψει ονομαςτικό κατϊλογο των δικαιούχων (Επύθετο, όνομα  Όνομα Πατρόσ, 
Ηλικύα, Τπηρεςύα, κλπ). 

Ο ανϊδοχοσ θα εξετϊζει τον δικαιούχο εφόςον αυτόσ αναφϋρεται ςτον ονομαςτικό κατϊλογο και θα 
ελϋγχει την ταυτοπροςωπύα κατϊ την προςϋλευςη του δικαιούχου, με αςτυνομικό ταυτότητα ό 
διαβατηρύου εν ιςχύ ό οποιουδόποτε ϊλλου αποδεικτικού μϋςου ταυτότητασ όπωσ ορύζεται από την 
κεύμενη νομοθεςύα π.χ διπλώματοσ οδόγηςησ.  

Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να αποςτεύλει, ςε προκαθοριςμϋνεσ ημϋρεσ ςυγκεντρωτικό 
κατϊςταςη όλων των εξεταςμϋνων, προσ το γραφεύο του ιατρού υπηρεςύασ. Εϊν διαπιςτωθεύ από την 
υπηρεςύα ότι υπϊρχουν εργαζόμενοι που δεν προςόλθαν για εξϋταςη με δικό τουσ βούληςη, η υπηρεςύα 
διατηρεύ το δικαύωμα παρϊταςησ του χρονικού διαςτόματοσ των εξετϊςεων από τον ανϊδοχο. 

Σα αποτελϋςματα των εξετϊςεων θα αποςτϋλλονται ςτο γραφεύο του ιατρού υπηρεςύασ του 
Περιφερειακού υνδϋςμου κατόπιν ςυνεννόηςησ, ςε ϋντυπη και ςε ηλεκτρονικό μορφό ςτο email το 
οπούο θα γνωςτοποιηθεύ ςτον ανϊδοχο.  

Ειδικότερα, οι ιατρικϋσ εξετϊςεισ θα παραδύδονται ςτον ιατρό υπηρεςύασ και αντύγραφο τουσ ςτον 
ύδιο τον εξεταζόμενο και πϊντα ςε κλειςτό φϊκελο, τηρουμϋνου πϊντοτε του ιατρικού απορρότου και τησ 
προςταςύασ των προςωπικών δεδομϋνων των εργαζομϋνων. 

 
Άρθρο 8ο 
Τποκατάςταςη αναδόχου 
Ο ανϊδοχοσ – πϊροχοσ  δεν μπορεύ να υποκαταςταθεύ ςτη ςύμβαςη ό ςε μϋροσ αυτόσ από ϊλλο φυςικό 
ό νομικό πρόςωπο.  
 
Άρθρο 9ο 
Ιςχύσ τησ ςύμβαςησ 
Η ιςχύσ τησ ςύμβαςησ ϊρχεται από την υπογραφό τησ και θα ϋχει χρονικό διϊρκεια ενόσ ϋτουσ.  
ημειώνεται ότι ςε κϊθε περύπτωςη ο Περιφερειακόσ ύνδεςμοσ δε δεςμεύεται για την εξϊντληςη των 
ποςοτότων που αναφϋρονται ςτην Σεχνικό Περιγραφό τησ παρούςασ μελϋτησ. 
 
Άρθρο 10ο 
Σιμέσ αναδόχου 
Οι τιμϋσ μονϊδασ τησ προςφορϊσ του αναδόχου για τισ προσ παροχό υπηρεςύεσ, όπωσ αυτϋσ θα 
προκύψουν από τον υπολογιςμό του προςφερόμενου ποςοςτού ϋκπτωςησ επύ των προώπολογιζόμενων 
τιμών,  θα παραμϋνουν ςταθερϋσ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ό τυχόν παρϊταςό τησ δηλαδό 
μϋχρι την ολοκλόρωςη τησ παροχόσ των ςυνολικών ποςοτότων των υπηρεςιών που προβλϋπονται 
ςτην παρούςα μελϋτη.  
 
Άρθρο 11ο 
Πληρωμή αναδόχου 
Η πληρωμό του αναδόχου θα γύνεται από τον Περιφερειακό ύνδεςμο τμηματικϊ, ανϊλογα με τον 
αριθμό των εξεταζομϋνων εργαζομϋνων, εντόσ ενόσ μηνόσ από την παραλαβό των παραςτατικών και 
αφού ελεγχθούν οι καταςτϊςεισ των εξεταζόμενων εργαζομϋνων που θα υποβϊλλονται ςυνημμϋνα ςτο 
παραςτατικό. 
 Ψσ προσ τα δικαιολογητικϊ πληρωμόσ και λοιπϊ ςτοιχεύα ιςχύουν τα όςα αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 200 
του Ν.4412/16 (Υ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογητικϊ πληρωμόσ ελϋγχονται από την 
αρμόδια υπηρεςύα του υνδϋςμου.  
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Toν Ανϊδοχο βαρύνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την 
κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παρϊδοςη του υλικού ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 
ε περύπτωςη ενεχυρύαςησ τησ απαύτηςησ θα πρϋπει να προςκομιςτεύ από τον ανϊδοχο πρϊξη 
ενεχυρύαςησ, ςύμφωνα με την ΚΤΑ 46274/22-09-2014 (Β’2573) «Ρυθμύςεισ για τισ πληρωμϋσ των 
δαπανών του ςυγχρηματοδοτούμενου ςκϋλουσ του Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδύςεων». 
 
Άρθρο 12ο 
Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 
1. Ο ανϊδοχοσ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από την ανϊθεςη που ϋγινε ςτο όνομϊ του και από 
κϊθε δικαύωμα που απορρϋει από αυτόν, με απόφαςη του αρμοδύου αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα 
από γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου: 
α) ςτην περύπτωςη τησ παραγρϊφου 5 του ϊρθρου 105 του Ν.4412/2016 (Υ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) 
«Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», 
β) ςτην περύπτωςη δημόςιασ ςύμβαςησ υπηρεςιών: 
αα) αν δεν εκπληρώςει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφωθεύ με τισ γραπτϋσ εντολϋσ τησ 
υπηρεςύασ, που εύναι ςύμφωνεσ με την ςύμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και ββ) αν υπερϋβη υπαύτια τη 
ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, λαμβανομϋνων υπόψη των παρατϊςεων. 
2. την περύπτωςη ςυνδρομόσ λόγου ϋκπτωςησ του αναδόχου από ςύμβαςη παροχόσ υπηρεςιών κατϊ 
την περύπτωςη β' τησ παραγρϊφου 1, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ ςτον ανϊδοχο ειδικό όχληςη, η 
οπούα μνημονεύει τισ διατϊξεισ του ϊρθρου αυτού και περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνη περιγραφό των 
ενεργειών ςτισ οπούεσ οφεύλει να προβεύ ο ανϊδοχοσ θϋτοντασ προθεςμύα για τη ςυμμόρφωςό του. Η 
ταςςόμενη προθεςμύα πρϋπει να εύναι εύλογη και ανϊλογη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ και πϊντωσ όχι 
μικρότερη των δεκαπϋντε (15) ημερών. Αν η προθεςμύα, που τϋθηκε με την ειδικό όχληςη, παρόλθε 
χωρύσ ο ανϊδοχοσ να ςυμμορφωθεύ, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ μϋςα ςε προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών από 
την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ςυμμόρφωςησ, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. την 
απόφαςη προςδιορύζονται οι λόγοι τησ μη ςυμμόρφωςησ του αναδόχου προσ την ειδικό όχληςη και 
αιτιολογεύται η ϋκπτωςη με αναφορϊ ςτουσ λόγουσ που οδόγηςαν ςε αυτόν. 
3. Ο Ανϊδοχοσ δεν κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την κατακύρωςη ό ανϊθεςη ό την ςύμβαςη όταν: 
α) Η ςύμβαςη δεν υπογρϊφηκε  
β) υντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ. 
4. τον οικονομικό φορϋα που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την κατακύρωςη, ανϊθεςη ό ςύμβαςη, 
επιβϊλλονται, με απόφαςη του αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου 
οργϊνου, το οπούο υποχρεωτικϊ καλεύ τον ενδιαφερόμενο προσ παροχό εξηγόςεων, οι παρακϊτω 
κυρώςεισ: 
α) Ολικό κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ ό καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ περύπτωςη. 
Επιπλϋον μπορεύ να επιβληθεύ προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςύνολο των ςυμβϊςεων 
προμηθειών ό υπηρεςιών των φορϋων που εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ του παρόντοσ νόμου κατϊ 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 74 του Ν.4412/2016 (Υ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόςιεσ 
υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)».  
 
ΑΡΘΡΟ 13Ο  
Σροποποίηςη ςύμβαςησ κατά τη διάρκειά τησ  
Η ςύμβαςη μπορεύ να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα ςύναψησ 
ςύμβαςησ, μόνο ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότηςησ του αρμοδύου οργϊνου. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο 
Επίλυςη διαφορών 
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Οι διαφορϋσ που θα εμφανιςθούν κατϊ την εφαρμογό τησ ςύμβαςησ, επιλύονται ςύμφωνα με τισ 
ιςχύουςεσ διατϊξεισ. Αρμόδια δικαςτόρια ορύζονται τα δικαςτόρια τησ Θεςςαλονύκησ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο 
Ουςιώδεισ απαιτήςεισ  
Γενικϊ οι παραπϊνω απαιτόςεισ θεωρούνται και ουςιώδεισ και απαραβύαςτεσ εκτόσ εϊν αναφϋρεται 
ρητϊ ότι αποτελούν προτύμηςη ό επιθυμύα τησ υπηρεςύασ. 
 
 
 
 
 
 
 

Θεςςαλονύκη,        -03- 2021 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 
 
 
 
 

Μουντϊκησ Γεώργιοσ 
ΔΕ Διοικητικού-Λογιςτικού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ 
ΥΟΡΕΨΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΣΕΡΕΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ (ΥΟΔΑ) 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Υρϊγκων 6-8  
54626 Θεςςαλονύκη   
Σηλ.  (2311) 236100 
FAX.  (2311) 236100  
E-mail : promithies@fodsakm.gr 
 

 
                  
 
 
«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΨΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΨΝ 
ΕΞΕΣΑΕΨΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΥΟΔΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ » 
Αρ. Μελϋτησ:    3π/2021 
Προώπολογιςμόσ:  43.379,02€ (εξαιρεύται του 

Υ.Π.Α.) 

 
 
 
 

        ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

                                                               ΟΜΑΔΑ Α’  
Μικροβιολογικέσ εξετάςεισ 

Α/Α Είδοσ Εξέταςησ Σιμή (€) 
Αριθμόσ 

εργαζομένων 
υνολο(€) 

1 
Γενικό εξϋταςη αύματοσ (αιμοςφαιρύνη - αριθμόσ 
ερυθρών αιμοςφαιρύων, αριθμόσ λευκών και τύποσ 
αυτών, μετϊ προςδιοριςμού αιματοκρύτου HT ) 

2,88 353 1.016,64 

2 Ομϊδα Αύματοσ  +Rh 4,05 353 1.429,65 

3 Γενικό εξϋταςη ούρων 1,76 353 621,28 

4 Σαχύτητα καθύζηςησ ερυθρών (ΣΚΕ) 1,76 353 621,28 

4 SGOT (Οξαλοξεικό τρανςαμινϊςη) 4,49 353 1.584,97 

5 SGPT (Πυροςταφιλικό τρανςαμινϊςη) 4,49 353 1.584,97 

6 Προςδιοριςμόσ ςακχϊρου αύματοσ - γλυκόζησ 2,26 353 797,78 

7 Κρεατινύνη αύματοσ 4,05 353 1.429,65 

8 Ολικό  χοληςτερόλη 2,88 353 1.016,64 

9 
 
Σριγλυκερύδια 
 

4,49 353 1.584,97 

10 HDL 4,75 353 1.676,75 

mailto:promithies@fodsakm.gr
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11 HBA 1c - Γλυκοζυλιωμϋνη αιμοςφαιρύνη 7,16 353 2.527,48 

12 
PSA ( Ειδικό προςτατικό αντιγόνο, για ϊντρεσ >50) 
 

14 120 1.680,00 

13 HBs-Ag (Αυςτραλιανό αντιγόνο) 9,51 274 2.605,74 

14 
Anti – HBs (Αντιςώματα ϋναντι αυςτραλιανού 
αντιγόνου - Δεύκτησ ηπατύτιδασ Β). 

9,51 274 2.605,74 

15 
Anti – HBC (Αντιςώματα ϋναντι του πυρηνικού 
αντιγόνου - Δεύκτησ ηπατύτιδασ Β). 

9,51 274 2.605,74 

16 
Anti - HAV ολικϊ  (Αντιςώματα ϋναντι τησ 
ηπατύτιδασ Α) 

9,51 274 2.605,74 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α’ 
 Μικροβιολογικέσ εξετάςεισ 

                                                           27.995,02 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β’ 
Κυτταρολογικέσ Εξετάςεισ (Σεςτ Παπανικολϊου) 

14 73 1.022,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ’ 
Καρδιολογική  Εξέταςη (Ηλεκτροκαρδιογρϊφημα ΗΚΓ) 

15 274 4.110,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Δ’ 
Ακτινολογική Εξέταςη (Ακτινογραφύα θώρακοσ) 

8 274 2.192,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Ε’ 
Οφθαλμολογικόσ Έλεγχοσ (Οπτικό οξύτητα-Έλεγχοσ για 
αχρωματοψύα/δυςχρωματοψύα) 

15 86 1.290,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Σ’ 
Έλεγχοσ Ακοήσ (Ακουόγραμμα) 

15 86 1.290,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ  Ζ’ 
Έλεγχοσ πνευμονικήσ λειτουργίασ (πιρομϋτρηςη) 

20 274 5.480,00 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ(Α’+Β’+Γ’+Δ’+Ε’+Σ+Ζ’)                                                              43.379,02 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ 
ΥΟΡΕΨΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΣΕΡΕΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ (ΥΟΔΑ) 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Υρϊγκων 6-8  
54626 Θεςςαλονύκη   
Σηλ.  (2311) 236100 
FAX.  (2311) 236100 
E-mail : promithies@fodsakm.gr 
  

 
                  
 
 

«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΨΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΨΝ 
ΕΞΕΣΑΕΨΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΥΟΔΑ 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 

 
                 Αρ. Μελϋτησ:    3π/2021 
                Προώπολογιςμόσ: 43.379,02 (εξαιρεύται 

του Υ.Π.Α.) 

         
   
 

ΈΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

Σου φυςικού/νομικού προςώπου…………………………………………………………………………, με ϋδρα 
…………….……………, οδόσ ……………………..……………., αριθμόσ………, τηλϋφωνο………………………, 
email……………………………………… αφού ϋλαβα γνώςη των όρων τησ διακόρυξησ και των υπόλοιπων 
τευχών του διαγωνιςμού:«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΨΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΨΝ ΕΞΕΣΑΕΨΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΥΟΔΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (αρ. μελϋτησ 3π/2021), τουσ 
αποδϋχομαι πλόρωσ χωρύσ επιφύλαξη και υποβϊλλω την κϊτωθι προςφορϊ : 
 

  ΕΙΔΟ 
ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ % 

(Ε ΑΚΕΡΑΙΕ ΣΙΜΕ) 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΥΩ 

Α’ ΟΜΑΔΑ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ 

ΕΞΕΣΑΕΙ 
  

Β’ ΟΜΑΔΑ 
ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

(ΣΕΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ) 
  

Γ' ΟΜΑΔΑ: 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΞΕΣΑΗ 

(ΗΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΥΗΜΑ ΗΚΓ) 
   

Δ' ΟΜΑΔΑ: 
ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ 
(ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΥΙΑ ΘΨΡΑΚΟ) 

   

Ε΄ΟΜΑΔΑ: 
ΟΥΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΈΛΕΓΦΟ 
(ΟΠΣΙΚΗ ΟΞΤΣΗΣΑ-ΈΛΕΓΦΟ ΓΙΑ 

ΑΦΡΨΜΑΣΟΧΙΑ/ΔΤΦΡΨΜΑΣΟΧΙΑ) 
   

Σ' ΟΜΑΔΑ: 
ΈΛΕΓΦΟ ΑΚΟΗ 
(ΑΚΟΤΟΓΡΑΜΜΑ)  

 

Ζ' ΟΜΑΔΑ: 
ΈΛΕΓΦΟ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  
(ΠΙΡΟΜΕΣΡΗΗ) 

   

 
 
Θεςςαλονύκη, ………/     /…………….      O προςφϋρων 
 

mailto:promithies@fodsakm.gr
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα) 

- ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ (ΦοΔΣΑ) ΚΕΝΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ ΚΗΜΔΗΣ : 55416 

- Φράγκων 6-8, Τ.Κ.: 546 26 Θεςςαλονίκθ 

- Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για πλθροφορίεσ: Αλεβιηάτοσ Ραφλοσ – Καρυπίδου Ευδοκία 

- Τθλζφωνο: 2311 236100 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@fodsakm.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο: www.fodsakm.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΙΑΤΙΚΩΝ ΡΟΛΗΡΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
43.379,02€ (εξαιρείται του Φ.Π.Α.) 
CPV: 85121000-3 85145000-785121281-685121240-785121210-885121231-1 
Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε υπθρεςία. 
-  Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: *3π / 2021] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ 

ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι1 : 

Τθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ2; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογο3: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 
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Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ4; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 

είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ5  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 

IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ6 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ7· 

2. δωροδοκία8,9· 

3. απάτθ10· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ11· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ12· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων13. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου14 το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+15 

Εάν ναι, αναφζρετε16: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+17 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυηοκάθαπζη»)
18; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν19: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ20, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;21 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 22 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου23; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ24 

: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ 

περιςτάςεισ25  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έχει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα26; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 
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πλθροφορίεσ:  

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έχει ζυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων27, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

[.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ28; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια29 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 
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πλθροφορίεσ: Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 

οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισ30
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

Α) Ριςτοποιθτικό του Οικείου 

Επιμελθτθρίου με το οποίο κα πιςτοποιείται θ 

εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμα 

τουσ ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από 

αρμόδια δθμοςία αρχι. 

 

*…+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ31 το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονται32, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 

αυτι διατίκεται δωρεάν33. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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1
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

2
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρϊ. 

3
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

4
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

5
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

6
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

7
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

8
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

9
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

10
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
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11

 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

12
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

13
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

14
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

15
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

16
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

17
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

19
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

20
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

21
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 

λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
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22

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

23
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

24
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

25
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

26
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

27
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

28
 Ρρβλ άρκρο 48. 

29
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

30
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

31
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν 

λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε 

μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

32
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

33
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  





ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΤΗΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΗΡΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Φο.Δ..Α.) 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Φράγκων 6-8, Σ.Κ. 54626 Θεσσαλονίκη 

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρώ3. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιώματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςώπου+: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςώπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικών / νομικών προςώπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. 

(ςυμπλθρώνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, 

εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελών τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

                                                           
3
  Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικώσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

4
  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 





για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με 

τθν υπ’ αρ.πρωτ.: 6200/ 06-05-2021 Διακιρυξθ για τισ «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΩΝ 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΥΟΔΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 

μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 

απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....….    θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ) 

ι  

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

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιώνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικών επιςτολών που ζχουν δοκεί, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε 

το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

                                                           
5  Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρώνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία 

υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

7
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

9
  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικών επιςτολών από τισ τράπεηεσ που 

λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικών, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ 

αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦοΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. : (2310) 508800  
FAX : (2310) 508787  
E-mail:  promithies@fodsakm.gr 
 
 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) 
 
 
 
- Για τις Ο.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι 

την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.  
 
- Για τις Ε.Π.Ε. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί 

με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του 

Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).  
 
- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική 

Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό 

τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας 

και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες 

δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει 

δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει  
 
ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής  
 
Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.  
 
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του .Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στον 

συγκεκριμένο διαγωνισμό.  
 
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή 

Δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό 

Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  
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Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει 

την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 
 

Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται: 
 

Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων 

από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των 

προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, 

καθώς και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό 

όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των 

εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων 

δημοσιότητας καθώς και, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την 

έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο 

και τα όργανα διοίκησης αυτού. 
 

Οι Ενώσεις εταιρειών ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν υποχρεωτικά: 
 

Για κάθε μέλος της ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με 

την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 

συνεταιρισμός) όπως περιγράφονται ανωτέρω. 
 

2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, με το οποίο:  
 
 Συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία 



 Αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της υπηρεσίας που αναλαμβάνει κάθε μέλος της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς. 

 Δηλώνεται ότι όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις 

υποχρεώσεις της Ένωσης/Κοινοπραξίας και για την εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα Τεύχη της 

Διακήρυξης, εκτέλεση της προμήθειας 

 Δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας 

 Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπρξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο 

διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η 

έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο Διαγωνισμό.  
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Κεντρικής Μακεδονίας (στο εξής: Φορέας) δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια 
και σέβεται το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων 
που τηρεί. Για το λόγο αυτό, επενδύουμε χρόνο και πόρους για να προστατεύουμε 
την ιδιωτικότητά σας. Στην προσπάθειά μας αυτή βρισκόμαστε σε διαρκή 
διαδικασία ενημέρωσης και εκπαίδευσης, ώστε να συμμορφωνόμαστε απολύτως 
με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο και ιδίως με το Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016 έχει 
εφαρμογή μόνο στα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων. 

Με την παρούσα ενημερωτική επιστολή και στα πλαίσια της εναρμόνισης με 
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Κ. 679/2016) και τον ελληνικό 
εφαρμοστικό νόμο Ν.4624/2019, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (στο εξής Φορέας) ενημερώνει τους 
συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς (φυσικά πρόσωπα και πάσης μορφής εταιρίες) 
για τα δεδομένα που τηρεί και τους ενημερώνει για τα δικαιώματά τους. 

Ο Φορέας εφαρμόζει την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και 
τηρεί δυνητικά τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα: 

 Ονοματεπώνυμο 

 Πατρώνυμο 

 Μητρώνυμο 

 Αστυνομική ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου ή άλλων μελών της 
συμβαλλόμενης ή υποβάλλουσας οικονομικής προσφοράς εταιρίας 

 Ποινικό μητρώο φυσικού προσώπου του νομίμου εκπροσώπου ή άλλων 
μελών της συμβαλλόμενης ή υποβάλλουσας οικονομικής προσφοράς 
εταιρίας  

 Καταστατικό δημιουργίας 

 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Α.Μ.Κ.Α.) 

 Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (I.B.A.N.) 

 Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

 Αριθμός τηλεφώνου 

 Διεύθυνση έδρας επιχείρησης 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου μελών διοικητικού ή/και εποπτικού οργάνου, 
Διευθύνοντος συμβούλου, διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων  

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  

 Πιστοποιητικό εγγραφής σε Επιμελητήριο (ΓΕΜΗ) 

 Έναρξη εργασιών σε Δ.Ο.Υ. 

 Τίτλοι σπουδών 

 Πιστοποιητικά εμπειρίας 

 Βεβαίωση μη παύσης εργασιών 





 Πιστοποιητικά περί μη υπαγωγής σε οποιαδήποτε πτωχευτική ή/και 
προπτωχευτική διαδικασία 

 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας υπαλλήλων 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας φυσικού προσώπου 

 Ετήσιο κύκλο εργασιών για συγκεκριμένη σειρά ετών 

 Πληροφορίες για τυχόν ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων 

 Ιστορικό και οικονομικά στοιχεία άλλων συμβάσεων της επιχείρησης με 
δημόσιους φορείς. 

 Αριθμό κυκλοφορίας οχημάτων της επιχείρησης 

 

Νομική Βάση:  

Η λειτουργία του φορέα βασίζεται στον νόμο Ν. 1650/1986 ως ισχύει 
σήμερα τις τροποποιήσεις του, για την προστασία του Περιβάλλοντος.  

Τα τεχνικά έργα, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες που υλοποιεί ο φορέας 
βασίζονται στο Ν. 4412/2016. 

Ο Φορέας, ανάλογα με το είδος των δεδομένων που διατηρεί, τα διατηρεί 
για το χρονικό διάστημα που ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα  162/1979 και για τη 
διαφύλαξη αρχείων:  Έγγραφο Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.6/18460, 15 Σεπτεμβρίου 2011. 

 

Διαβιβάσεις: 

Σε προγραμματισμένη βάση ή όταν απαιτηθεί, ο Φορέας κοινοποιεί τα 
τελείως απαραίτητα δεδομένα των συνεργαζόμενων εταιριών: 

 Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) που ανήκει στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  Σε περίπτωση ανοικτού 
διαγωνισμού, έχουν πρόσβαση όλοι οι συμμετέχοντες που έχουν 
υποβάλλει παραδεκτή προσφορά και έχουν έννομο συμφέρον να 
προβάλλουν οποιαδήποτε πράξη της αναθέτουσας αρχής σχετική με 
το διαγωνισμό. 

 Σε περίπτωση συνοπτικού διαγωνισμού, έχουν δικαίωμα να λάβουν 
γνώση των δικαιολογητικών και να έχουν πρόσβαση σε αυτά οι άλλοι 
συμμετέχοντες, αλλά με μόνο με τη φυσική παρουσία τους στα 
γραφεία του Φορέα. 
 

Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων: 

Για όσο χρόνο ο Φορέας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας, έχετε τα 
ακόλουθα δικαιώματα: 





 Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας. Η ανάκληση θα έχει ισχύ 
από την υποβολή της και μετά. Η αίτηση ανάκλησης μπορεί να 
υποβληθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία του Φορέα ή με e-mail 
στο dpo@fodsakm.gr. 

 Δικαίωμα γνωστοποίησης των δεδομένων σας. Η γνωστοποίηση 
των δεδομένων που διατηρούμε για τον ενδιαφερόμενο θα γίνεται το 
αργότερο εντός 30εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού 
αιτήματος. Η παραλαβή τους θα γίνεται για λόγους ασφαλείας από 
τα κεντρικά γραφεία του Φορέα, μόνο κατόπιν επίδειξης 
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας. 

 Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας. Η διόρθωση θα αφορά 
κάθε επεξεργασία που τυχόν θα λάβειχώρα μετά την γνωστοποίησή 
της στο Φορέα. Η αίτηση διόρθωσης μπορεί να γίνει είτε με e-
mailείτε αυτοπροσώπως. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η επίδειξη 
πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας. 

 Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας. Λόγω του ότι ο Φορέας 
συλλέγει τα τελείως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, εντός 
30εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος, θα 
ενημερωθείτε για το ποια ή ποιες από τις εργασίες του δε θα μπορεί 
να επιτελέσει ο Φορέας και αν αυτό είναι νόμιμο σύμφωνα με την 
υφιστάμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Αν είναι νόμιμο και 
εφικτό, τότε εντός 15 εργασίμων ημερών θα εκτελεσθεί η διαγραφή 
και θα ενημερωθείτε εγγράφως για αυτήν. 

 Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή σε περίπτωση 
παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων σαςή μη σύννομης 
επεξεργασίας τους. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να 
ανατρέξετε  στην πολιτική ασφαλείας του Φορέα (αναρτημένη στον 
ιστότοπο του Φορέα). 
 
 

 

                                                                                       Έλαβα γνώση 

             Ο προσφέρων 

 

 

                                                                     (Υπογραφή και σφραγίδα) 




