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ΓΝΑΚΑΘΕΝΠΖΗΕ ΝΞΜΟΗΘΕΟΕ ΓΗΔΕΘΤΟΕΟ ΓΚΔΖΑΦΓΞΜΚΠΜΟ  

Γπαλαιεπηηθή Νξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  δηα ηεο  ζπιινγήο γξαπηώλ 

ζθξαγηζκέλσλ  πξνζθνξώλ γηα ηελ επείγνπζα πξνκήζεηα «ΛΓΚΜΔΜΓΖΑΗΜΡ 

ΓΛΜΝΘΖΟΙΜΡ» γηα ηηο λέεο Ινλάδεο ΙΓΘ»,   κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο , 

 

Πν ΓΚΑ «Μ ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ- ΝΜΘΡΗΘΖΚΖΗΕ ΑΘΕΚΤΚ»  έρνληαο ππ’ όςε: 

Πηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ: 

1.      Σν N. 4700/2020 -( ΦΓΚ 127Α/29.06.2020) "Γληαίν θείκελν Δηθνλνκίαο γηα ην Γιεγθηηθό 

πλέδξην, νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθό έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο 

ζηνλ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Γιεγθηηθό πλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή 

ηεο δηθαηνζύλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο". 

2.     Σν N. 4727/2020 "Κώδηθαο Φεθηαθήο Δηαθπβέξλεζεο (Γλζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία 

Σεο Οδεγίαο (ΓΓ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΓΓ) 2019/1024) -Κώδηθαο Ειεθηξνληθώλ 

Γπηθνηλσληώλ (Γλζσκάησζε ζην ειιεληθό δίθαην ηεο Οδεγίαο (ΓΓ) 2018/1972) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο" (Α' 184). 

3. Tν N. 4624/2019 (A' 137) "Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΓΓ) 2016/679 ηνπ Γπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ". 

4.     Σν N. 4622/2019 "Γπηηειηθό Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο,  

ησλ θπβεξλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκόζηαο δηνίθεζεο" (Α΄133). 

5.     Σν N.  4635/2019 "Γπελδύσ ζηελ Γιιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α' 167)  

6. Σν κέξνο Γ' ηνπ Ν. 4472/17 (Α' 74) "Ίδξπζε ηεο Γζληθήο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο 

γηα ηελ Κεληξηθνπνίεζε Πξνκεζεηώλ ησλ επνπηεπόκελσλ από ην Τπνπξγείν Τγείαο Φνξέσλ" 





 
 
 

 
 

όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη κέρξη ζήκεξα". 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΓΚ 147Α//08-08-16) «Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)» όπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη και ιδίως ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2Γ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

λ.4412/2016 κε ηηο νπνίεο ελζσκαηώζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηεο νδεγίαο 

24/2014/ΓΓ, γηα ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε. 

8. Tν N. 4270/2014 (Α' 143) "Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΓΓ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο". 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α’ 74) «Δηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο – Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε 

Δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ειεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ…» 

11. Tν N. 4172/2013 (A' 167) άξζξν 64 γηα ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο. 

12. Tν N. 4155/2013 "Γζληθό ύζηεκα Ειεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" 

(Α' 120), όπσο ηζρύεη. 

13. Σν N. 4152/2013 (ΦΓΚ 107/Α) "Γπείγνληα κέηξα Γθαξκνγήο ησλ Νόκσλ 4046/12,4093/12 θαη 

4127/2013" θαη εηδηθόηεξα ηηο παξαγξάθνπ Δ : Πξνζαξκνγή ηεο Γιιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ 

Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαζπζηεξήζεσλ 

πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, όπσο ηζρύεη. 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3861/2010 (Α’ 112) «Γλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

15. Tν N. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

όπσο ηζρύεη 

16. Tν Π.Δ. 28/2015 "Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία" (Α΄ 34). 

17. Tν Π.Δ. 80/2016 "Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Δηαηάθηεο", (Α' 145). 

18. Tελ κε αξ. πξση. 57654/22.5.2017 (ΦΓΚ Β/1781/23.5.2017) απόθαζε "Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ειεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΕΜΔΕ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. 

19. Tν Π.Δ. 39/2017 "Καλνληζκόο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ ελώπηνλ ηεο Αξρήο 

Γμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ", (Α΄ 64). 

20. Tελ ππ' αξηζκ. 1191/14-03-2017 ΚΤΑ "Καζνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ, ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απόδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Γμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Γ.Π.Π.), θαζώο θαη ησλ ινηπώλ ιεπηνκεξεηώλ εθαξκνγήο ηεο 

παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)", (Β΄ 969). 

21. Σελ ππ΄’ αξηζκ. 2020C/ 108 I/01 εηδηθή αλαθνίλσζε ηεο Γπξσπατθήο Γπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο ζηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ θξίζε ηεο λόζνπ COVID-19 θαη ην ππ’ αξηζκ. πξση. 1867/01-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΕΣΜΟΞΣΒ-

ΜΛΔ) έγγξαθν ηεο ΓΑΑΔΕΤ. 

22. Σελ ΚΤΑ αξηζ. ΔΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648 “Γλαξκόληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο 93/42/ΓΟΚ «πεξί ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ»”  (ΦΓΚ Β’ 2198/2009) 

 

 

 

 





 
 
 

 
 

 

 

Πηο δηαηάμεηο ησλ Νξάμεσλ Κνκνζεηηθνύ Νεξηερνκέλνπ (ΝΚΝ) όπσο απηέο έρνπλ 

θπξσζεί θαη ηζρύνπλ: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ Α΄42/25-02-2020, όπσο θπξώζεθε θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4682/2020 (ΦΓΚ 76Α/03-04-2020) θαη έρεη ήδε αληηθαηαζηαζεί κε ην 

άξζξν 13 ηνπ Ν. 4693/2020. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ Α΄55/11-03-2020, όπσο θπξώζεθε κε 

ην Ν. 4682/2020 (ΦΓΚ 76Α/03-04-2020). 

3. Σν άξζξν 19 ηνπ λ. 4675 (ΦΓΚ 54/Α’/11-03-2020) 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ Α΄64/14-03-20, όπσο θπξώζεθε κε ην 

Ν. 4682/2020 (ΦΓΚ 76Α/03-04-2020). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ Α΄68/20-03-20, όπσο θπξώζεθε κε ην 

Ν. 4683/2020 (ΦΓΚ 83Α/10-04-2020). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ Α΄75/30-03-20, όπσο θπξώζεθε κε ην 

Ν. 4684/2020 (ΦΓΚ 86Α/25-04-2020). 

7. Σελ Αλαθνίλσζε ηεο Γπξσπατθήο Γπηηξνπήο 2020/C108 I/01 01-04-20 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4682/20 (Α΄76/03-04-20), όπσο θπξώζεθε κε ην Ν. 4690/2020 (ΦΓΚ 

104Α/30-05-2020). 

9. Σηο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ Α΄84/13-04-20, όπσο θπξώζεθε κε ην 

Ν. 4690/2020 (ΦΓΚ 104Α/30-05-2020). 

10. Σηο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ Α’90/01-05-2020, όπσο θπξώζεθε κε 

ην Ν. 4690/2020 (ΦΓΚ 104Α/30-05-2020). 

11. Σηο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ Α’157/10-08-2020, όπσο θπξώζεθε κε 

ην Ν. 4722/2020 (ΦΓΚ 177Α/15-09-2020). 

12. Σν Ν. 4693/2020 (ΦΓΚ 116Α/17-06-2020) άξζξν 13ν. 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4728/2020 (ΦΓΚ 186Α/29-9-2020). 

14. Σν Ν. 4764/2020 (ΦΓΚ 256Α/23.12.20). 

 

Πηο Απνθάζεηο θαη Έγγξαθα: 

1. Πελ απφ 14.10.2020 ηεο 131ε Οπλεδξίαζεο  ηνπ ΗΓ.Ο.Ρ.ΝΓ.  πεξί έγθξηζεο ησλ πνζνηήησλ γηα 

ηελ πξνκήζεηα Λελνδνρεηαθνχ Γμνπιηζκνχ γηα ηηο λέεο Ινλάδεο ΙΓΘ 

2. Πελ απφ αξηζκ. 1 Απφθαζε ηεο 47εο Οπλ./16-12-2020 ηνπ ΔΟ ηνπ Κνζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ Νξνκήζεηα Λελνδνρεηαθνχ Γμνπιηζκνχ γηα ηηο λέεο Ινλάδεο 

ΙΓΘ 

3. Πν απφ 03.02.2021 πξαθηηθφ ηεο 5εο Οπλεδξίαζεο ηνπ ΗΓ.Ο.Ρ.ΝΓ.  πεξί έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα  Λελνδνρεηαθνχ Γμνπιηζκνχ γηα ηηο λέεο Ινλάδεο ΙΓΘ 

4. Πελ αξηζκ. 24174/24-8-2021 Απφθαζε Δηνηθεηή γηα επαλάιεςε ηεο πξφζθιεζεο  

 

ΝΞΜΗΕΞΡΟΟΓΖ 

Γπαλαιεπηηθή Νξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  δηα ηεο  ζπιινγήο γξαπηώλ 

ζθξαγηζκέλσλ  πξνζθνξώλ γηα ηελ επείγνπζα πξνκήζεηα ΛΓΚΜΔΜΓΖΑΗΜΡ ΓΛΜΝΘΖΟΙΜΡ 

γηα ηηο λέεο Ινλάδεο ΙΓΘ,  , κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο. 

 

 





 
 
 

 
 

 

 

ΠΜΝΜΟ – ΞΜΚΜΟ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ 

ΠΜΝΜΟ ΡΝΜΒΜΘΕΟ 

ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ 

ΗΑΠΑΘΕΗΠΖΗΕ 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ 

ΡΝΜΒΜΘΕΟ 

ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ 

ΠΜΝΜΟ 

ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ 

ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΤΞΑ 

ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ 

ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ 

 

ΓΚΑ Μ ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ 

ΡΣΕΘΑΚΠΜΡ 45-47- 

10676 ΑΘΕΚΑ 

10/12/2021 εκέξα  

Ναξαζθεπή  θαη  ψξα 

12:00 κ.κ. 

 

ΓΚΑ Μ 

ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ 

ΡΣΕΘΑΚΠΜΡ 

45-47- 10676 

ΑΘΕΚΑ 

10/12/2021 εκέξα  

Ναξαζθεπή  θαη  ψξα 13:00 

 

Νξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη έσο ηελ σο άλσ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία, ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν (είηε απηνπξνζψπσο είηε κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή) ζηελ έδξα ηνπ ΓΚΑ Μ 

ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ ΡΣΕΘΑΚΠΜΡ 45-47- 10676 ΑΘΕΚΑ  

Νξνζθνξέο δελ κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα. 

Ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηξηκειή (3) επηηξνπή, πνπ νξίδεηαη απφ  ην 

Κνζνθνκείν. 

 

ΗΑΚΜΚΓΟ ΔΕΙΜΟΖΜΠΕΠΑΟ ΝΞΜΟΗΘΕΟΕΟ 

Ε πξφζθιεζε αλαξηήζεθε ζην Ηεληξηθφ Ειεθηξνληθφ Ιεηξψν Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ (ΗΕΙΔΕΟ) 

θαη ζηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ΔΖΑΡΓΓΖΑ, ζηηο 2/12/2021  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρπνπξγείνπ Ργείαο 

https://www.moh.gov.gr/θαζψο επίζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρπεξεζίαο  

https://evageglismos-hosp.gr 

 

1. ΔΖΗΑΖΤΙΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ ΟΠΜΚ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜ 

Οχκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Κ. 4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε πεξίπησζε 

ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα :  

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Γπξσπατθνχ Μηθνλνκηθνχ ψξνπ (Γ.Μ..), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΟΔΟ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ναξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Νξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Οπκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Μη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ε επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα 

πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο 





 
 
 

 
 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

2. Ηαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα πνπ 

επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο: 

 ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ –ΟΡΚΜΝΠΖΗΑΟΠΜΖΓΖΑ: ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Α΄ 

 ΟΡΙΝΘΕΞΤΙΑΠΖΗΜΖ ΓΓΚΖΗΜΖΜΞΜΖΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ: ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Β΄ 

 ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕΝΞΜΟΦΜΞΤΚ:  ΝΑΞΑΞΠΕΙΑΓ΄ 

 ΓΖΔΖΗΜΖΜΞΜΖ: ΝΑΞΑΞΠΕΙΑΔ΄ 

 ΠΓΚΖΗΓΟΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Γ΄ 

 ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ ΓΓΓΡΕΠΖΗΕΟΓΝΖΟΠΜΘΕΟ: ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ΟΠ΄ 

 ΟΓΔΖΜΟΡΙΒΑΟΕΟ: ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Δ΄ 

 ΠΡΝΜΝΜΖΕΙΓΚΜ ΓΚΠΡΝΜ ΡΝΓΡΘΡΚΕΟ ΔΕΘΤΟΕΟ (ΠΓΡΔ) ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Ε΄ 

 ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Θ' 

  

 

 O ΔΖΜΖΗΕΠΕΟ 

ΓΚΑ Μ ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ- ΝΜΘΡΗΘΖΚΖΗΕ 

ΑΚΑΟΠΑΟΖΜΟ ΓΞΕΓΜΞΜΝΜΡΘΜΟ 

 

 

 

 

Θεσξήζεθε γηα ηελ αθξίβεηα 

Ε Νξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 

 
 

 

 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Α΄ 

ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΠΜΡ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ – ΟΡΚΜΝΠΖΗΑ ΟΠΜΖΓΖΑ 

ΓΖΔΜΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ: 
ΝΞΜΟΗΘΕΟΕΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ 

ΗΞΖΠΕΞΖΜ ΗΑΠΑΗΡΞΤΟΕΟ: 
Ε ΝΘΓΜΚ ΟΡΙΦΓΞΜΡΟΑ ΑΝΜ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ 

ΑΝΜΣΕΝΞΜΟΦΜΞΑ ΙΜΚΜ ΒΑΟΓΖ ΠΖΙΕΟ 

ΞΜΚΜΟ ΔΕΙΜΟΖΓΡΟΕΟ ΟΠΕΚ ΖΟΠΜΟΓΘΖΔΑ 

ΠΕΟ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ 
2-12-2021 

ΞΜΚΜΟ ΔΕΙΜΟΖΓΡΟΕΟΟΠΜ ΗΕΙΔΕΟ ΗΑΖ 

ΠΕ ΔΖΑΡΓΓΖΑ 
2-12-2021 

ΗΑΠΑΘΕΗΠΖΗΕ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΡΝΜΒΜΘΕΟ 

ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ 

10-12-2021 

ΞΜΚΜΟ ΑΝΜΟΦΞΑΓΖΟΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ 
10-12-2021 

 

ΠΜΝΜΟ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ: 
ΓΚΑ Μ ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ 

ΡΣΕΘΑΚΠΜΡ 45-47- 10676 ΑΘΕΚΑ 

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΓΖΔΜΡΟ: ΛΓΚΜΔΜΓΖΑΗΜΟ ΓΛΜΝΘΖΟΙΜΟ γηα ηηο λέεο 

ΙΜΚΑΔΓΟ ΓΚΠΑΠΖΗΕΟ ΘΓΞΑΝΓΖΑΟ  

ΗΤΔΖΗΜΟ CPV:  

ΑΚΑΘΓΠΜΡΟΑ ΑΞΕ:  ΓΚΑ Μ ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ 

 

ΙΜΚΑΔΑ ΙΓΠΞΕΟΕΟ:  ΠΓΙΑΖΑ 

 

ΔΖΑΞΗΓΖΑ ΠΕΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ: 

Έσο ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο 

ΞΜΚΜΟ ΝΑΞΑΔΜΟΕΟ:  

ΠΜΝΜΟ ΝΑΞΑΔΜΟΕΟ: 
ΓΚΑ Μ ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ 

ΡΣΕΘΑΚΠΜΡ 45-47- 10676 ΑΘΕΚΑ 

ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΙΜΟ ΝΜΡ ΒΑΞΡΚΓΠΑΖ  

ΟΡΚΜΘΜ ΗΞΑΠΕΟΓΤΚ ΓΝΖ %:  ΚΜΙΖΙΓΟ ΗΞΑΠΕΟΓΖΟ 





 
 
 

 
 

ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΠΕΟ ΝΞΜΟΗΘΕΟΕΟ 

Αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο είλαη ε πξνκήζεηα ησλ θάησζη:  

Α/Α 
ΕΞΟΠΛΙΜΟ                                         

(ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)   
ΣΕΜΑΧΙΑ  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

1 ΠΑΓΚΟ ΑΠΟΔΤΣΗΡΙΟΤ 2 140 

2 ΙΜΑΣΙΟΘΗΚΗ ΔΙΠΛΗ 42 3.500 

3 
 ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

6 180 

        

 

 

Γπηζεκαίλνπκε  όηη : 

 Οηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά θαη γηα 

κέξνο ησλ  δεηνύκελσλ εηδώλ. Σα ηθτοφμενα είδθ πρζπει να είναι όλα καινοφρια. Δεν 

γίνονται δεκτά εκκεςιακά ι ελαφρώσ μεταχειριςμζνα είδθ 

 Οε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, ηειηθφο κεηνδφηεο επηιέγεηαη 

ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο 

πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο 

 Γπί πνηλήο απνθιεηζκνύ, νη ππνςήθηνη θνξείο δεζκεχνληαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ 

ηεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ πνπ ζα ηνπο θαηαθπξσζνχλ  σο αθνινχζσο: Γληόο ηξηάληα (30) 

εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Β΄ 

ΟΡΙΝΘΕΞΤΙΑΠΖΗΜΖ ΓΓΚΖΗΜΖ ΜΞΜΖ 

 

1. ΗΑΠΑΞΠΖΟΕ ΗΑΖ ΡΝΜΒΜΘΕΝΞΜΟΦΜΞΤΚ 

Μη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη έσο ηελ σο άλσ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία ζηελ έδξα ηνπ ΓΚΑ 

Μ ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ ΡΣΕΘΑΚΠΜΡ 45-47- 10676 ΑΘΕΚΑ 

Μ ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 180εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ 

επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.1. Νξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε. 





 
 
 

 
 

1.2. Οην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 

1.2.1. Ε ιέμε ΝΞΜΟΦΜΞΑ. 

1.2.2. Μ πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Ρπεξεζίαο (Αλαζέηνπζαο Αξρήο) πνπ δηελεξγεί ηελ 

πξνκήζεηα. 

1.2.3. Μ αξηζκφο ηεο Νξφζθιεζεο. 

1.2.4. Ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο) πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

1.2.5. Πα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα) 

1.3. Ιέζα ζηνλ θχξην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζθνξά ζηνηρεία ζε δχν (2) μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο (ππν) θαθέινπο, ήηνη έλαο (ππν) 

θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη έλαο (ππν) θάθεινο 

κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Γηδηθφηεξα: 

 

1.3.1. ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑΟΡΙΙΓΠΜΕΟ 

 Προσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ), το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ 
ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Σο ΕΕΕ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Παραρτιματοσ 2 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ από τθν 
ιςτοςελίδα του www.promitheus.gov.gr 
Σο ΕΕΕ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. τθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕ. 
Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό. 
Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, 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 νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
τθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕ υποβάλλεται χωριςτά από 
κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. το ΕΕΕ 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. 
Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕ, τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ  και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 





 
 
 

 
 

του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Όςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 

α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 

ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. τθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 

ΕΕΕ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 

υποχρεϊςεισ του. 

 

2.Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, όπου να 

δθλϊνεται ότι: 

 Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ   

 Η προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ των οποίων οι προςφζροντεσ 

ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ. 

 Σα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 

 Παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του, ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ. 

 υμμετζχει με μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 Σθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγεί, τισ 

υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

 Δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγεί 

 Λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 Κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεςμεφεται για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων 

του με αρ. 2016/679 Κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ 

Απριλίου 2016 και του Ν.4624/2019, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

 Δεςμεφεται  για τθν παράδοςθ του ςυνόλου τθσ ποςότθτασ των ειδϊν που κα τουσ κατακυρωκοφν  ςε 

τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ. 

 

θμειώνεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) οι 

ανωτζρω δθλϊςεισ φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν. 

1.3.2. ΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ τθσ   ςτον (υπο) φάκελο«Δικαιολογθτικά 





 
 
 

 
 

υμμετοχισ – Σεχνικι προςφορά» με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Επιπρόςκετα, κα πρζπει 

να περιλθφκεί, Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, του προςφζροντοσ ότι : 

θ προςφορά του είναι ςφμφωνθ με τισ Σεχνικζσ Απαιτιςεισ, όπωσ καταγράφονται ςτο 

Παράρτθμα «Σεχνικζσ προδιαγραφζσ» τθσ παροφςασ, επί ποινι αποκλειςμοφ και μαηί με αυτι 

προςκομίηονται και όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά/πιςτοποιθτικά που αποδεικνφουν τθν ωσ άνω 

ςυμμόρφωςθ με τισ Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 

ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ και ο πίνακασ του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Θ΄ ςυμπλθρωμζνοσ,  τοποκετοφνται  ςε 

ξεχωριςτό ζντυπο (υπο) φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΠΡΟΦΟΡΑ» . 

1.4. Επιςθμαίνουμε τθν προςοχι ςασ ςτα ακόλουκα. 

1.4.1. Οι ζντυποι (υπο) φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ/ΣΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προςφοράσ 

κα φζρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακζλου. 

1.4.2. ε περίπτωςθ που τα ΣΕΧΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ ζντυπθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και 

ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθνζνδειξθ«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ 

του κυρίωσ φακζλου. 

1.4.3. ε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα 

θ γνωςτοποίθςθ των  οποίων  ςτουσ  ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντα τουσ, τότε 

ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ' αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». 

ε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι 

ςυνδιαγωνιηόμενοι. Η ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνον τθν 

προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του 

ενδιαφερομζνου. 

1.4.4. Σα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν και τθ ςυμμετοχι ςε αυτοφσ, 

ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλώςςα. 

1.4.5. Σα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, 

τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 

πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

1.4.6. Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξθ με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζχονται 

ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ώρα που ζχει οριςτεί ςτθν παροφςα 

διακιρυξθ. 

1.4.7. τισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ 

δεν τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου, 

δεν λαμβάνονται υπόψθ. 

1.4.8. Προςφορζσ που περιζχονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο, πριν τθν διενζργεια του 

Διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια όργανα αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ, προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται 

από τθ παροφςα πρόςκλθςθ, προκειμζνου να αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν 

με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία. Επίςθσ, επιςτρζφονται ωσ απαράδεκτεσ και χωρίσ να 





 
 
 

 
 

αποςφραγιςτοφν οι ζντυπεσ προςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζχονται ςτθν Τπθρεςία, με 

οποιοδιποτε τρόπο, εκπρόκεςμα. 

1.4.9. Η Επιτροπι Παραλαβισ και Αποςφράγιςθσ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ & 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν παροφςα 

1.4.10. Οι δικαιοφμενοι να λάβουν γνώςθ των ςυμμετεχόντων και των τιμών που προςφζρκθκαν τα υπό 

προμικεια είδθ, κα λάβουν γνώςθ κατόπιν ραντεβοφ με τθν ανακζτουςα αρχι, όπου κα οριςτεί 

ςυγκεκριμζνθ θμζρα και ώρα ώςτε να αποφευχκοφν οι ςυνκικεσ ςυνωςτιςμοφ.  

1.4.11. Αξιολόγθςθ Προςφορών : 

Η αξιολόγθςθ των προςφορών κα γίνει ενιαία, ςε ζνα ςτάδιο ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ από τθν 

επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ωσ ακολοφκωσ: 

Θα αποςφραγιςκεί ο κυρίωσ φάκελοσ και ςτθν ςυνζχεια κα αποςφραγιςτοφν και κα μονογραφοφν 

οι επιμζρουσ δφο (2)(υπο) φάκελοι των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ - τεχνικϊν προςφορϊν και 

των οικονομικϊν προςφορϊν. 

 το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 

υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν   

 ςτθ ςυνζχεια αξιολογοφνται οι τεχνικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων οι οποίοι  δεν ζχουν 

απορριφκεί κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 

 τζλοσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν 

προςφορϊν , το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο  προβαίνει ςτθν  αξιολόγθςθ των  οικονομικϊν 

προςφορϊν των ςυμμετεχόντων που δεν ζχουν αποκλειςτεί κατά τθν αξιολόγθςθ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν και ςτθ ςυνζχεια  ςυντάςςεται ζνα 

ενιαίο πρακτικό με τθ ςειρά κατάταξθσ των μειοδοτϊν  

 

1.5. Δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 

1.5.1. Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο (πξνζσξηλφο αλάδνρνο) ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα εμήο έγγξαθα - 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 103 ηνπΚ.4412/2016: 

 Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73, απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, 

φπσο ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ, ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη 

πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ε ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ 

απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 73. 

  Νηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε 





 
 
 

 
 

εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη δελ έρεη θηλεζεί ζε 

βάξνο ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. Οε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ην ελ 

ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 Νηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ 

πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Η.Κ. 2190/1920, 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Κ. 1892/1990 (Α’ 101), φπσο ηζρχεη, ή 

άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 

θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ. 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, αθνξά: 

 ηνπο ∆ηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Μ.Γ, Γ.Γ, Γ.Ν.Γ. θαη IKE 

 ηνλ ∆ηεπζχλνληα Οχκβνπιν θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ φηαλ ην λνκηθφ 

πξφζσπν είλαη Α.Γ. 

 ηα κέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε Οπλεηαηξηζκψλ θαη ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. 

 

1.5.2. Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα 

αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ 

λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, φηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Νέξαλ ηνπ σο άλσ 

πηζηνπνηεηηθνχ, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

1.5.3. Νηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Δηεχζπλζε Νξνγξακκαηηζκνχ θαη Οπληνληζκνχ ηνπ Οψκαηνο 

Γπηζεψξεζεο Γξγαζίαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ φιεο νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ 

πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο 

έθδνζεο απηνύ από ηελ ελ ιόγσ  Ρπεξεζία, Ρπεχζπλε Δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

πεξί ηήξεζεο ησλ ιφγσλ κε απνθιεηζκνχ ηνπ απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη 

ρξεκαηνδνηήζεηο ιφγσ παξαβάζεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη 

ζηελ παξ. γ) ηνπ αξ.73 ηνπ Κ.4412/2016. 

1.5.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1α) θαη 2 ηνπ άξζξνπ 75, 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ναξαξηήκαηνο XI ηνπ 

Νξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Κ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε απηφ. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ 

επαγγέικαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο 

επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Μξγαληζκνχ Πνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 





 
 
 

 
 

1.5.5. Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ 

ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο.  

 

Οπγθεθξηκέλα: 

Γηα Εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ Γηαηξείαο (Α.Γ.)ή Γηαηξείαο 

Νεξηνξηζκέλεο Γπζύλεο (Γ.Ν.Γ.): 

 Οχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ (φπσο ΦΓΗ ή 

Βεβαίσζε/Νηζηνπνηεηηθφ ΓΓΙΕ) 

 Γθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο (φπσο ΦΓΗ ή Βεβαίσζε/ΝηζηνπνηεηηθφΓΓΙΕ) 

 Νξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

Γηα Εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο(Μ.Γ ή Γ.Γ ή Ζ.Η.Γ): 

 Γπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο 

εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ 

θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. 

 Νηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

 

Γηα Αιινδαπά λνκηθάπξφζσπα: 

Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ 

αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο 2Α ή 2Β, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο 

ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ 

θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο 

εκεδαπνχο. Οε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, 

απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ ηελ 

νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Ρπνςήθηνο πιεξνί ην 

ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. 

Οηελ πεξίπησζε Έλσζεο Μηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όπνπ ππνβάιινπλθνηλή πξνζθνξά, ηα 

παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε νηθνλνκηθό 

θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

 

Γπηζεκαίλνπκε όηη ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε 

πξνζθόκηζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη Ρπεύζπλε 

Δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε ηελ 

νπνία δεζκεύεηαη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά απηά εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

Γεληθά ηνλίδεηαη φηη σο πξνο ηηο εκεξνκελίεο έθδνζεο ησλ σο άλσ απνδεηθηηθψλ 





 
 
 

 
 

κέζσλ(δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 43 ηνπ Κ.4605/2019 

(ΦΓΗ 52 Α) 

1.6. Δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

1.7. Δηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηνλ ηνπ είηε 

χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Ρπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζεηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ. Οεκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

1.8. Νέξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο 

πξνζθνξέο 

1.9. Μη Ρπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο 

ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. Οε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν 

δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα έθπησζε θαη απψιεηα θάζε 

δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε 

 

2. ΞΕΠΞΑ ΕΘΖΗΜΡ ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΜΡ 

2.1. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά 

παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο Οχκβαζεο Γξγαζίαο απαζρνινχλ ή 

εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15εηψλ. 

2.2. Ηαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ναξάξηεκα X ηνπ 

Νξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Κ.4412/2016. 

 

3. ΓΓΓΡΕΟΓΖΟ 

Μη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 

2016 (Α΄13), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Γπξσπατθνχ 

Μηθνλνκηθνχ ψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΟΔΟ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 

ην δηθαίσκα απηφ. Ιπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Γ.Π.Α.Α - Π.Ο.Ι.Γ.Δ.Γ. ή λα παξέρνληαη 

κε γξακκάηην ηνπ Πακείνπ Ναξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 

ρξενγξάθσλ ζην Πακείν Ναξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Μη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 





 
 
 

 
 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Μη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ 

ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Ι. θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε 

έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε 

εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 

θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ 

ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 

θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο 

εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Ε αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδόηεο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζηώζεη ηελ εγθπξόηεηά ηνπο. 

 

 

3.1. Γγγπεηηθή ΓπηζηνιήΟπκκεηνρήο 

Γγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην Δηαγσληζκφ ΔΓΚ απαηηείηαη γηα ηνλ παξφληα 

Δηαγσληζκφ. 

 

3.2. Γγγπεηηθή Γπηζηνιή ΗαιήοΓθηέιεζεο 

Γγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ΔΓΚ απαηηείηαη γηα ηνλ παξφληα Δηαγσληζκφ. 

 

4. ΠΖΙΓΟ 

4.1. Μη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΓΡΞΤ ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθώο. 

4.1.1. Μη ηηκέο ζα δίδνληαη  : 

4.1.1.1. Πηκή αλά είδνο κε ζπκπ/λνπΦ.Ν.Α. 

4.1.1.2. Ννζνζηό Φ.Ν.Α. (24%), ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο (Οε πεξίπησζε πνπ 

αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ. Ν. Α. απηόο ζα δηνξζώλεηαη από ηελ Ρπεξεζία). 

4.1.1.3. Οηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο 

ππέξ Δεκνζίνπ νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ  Νξνκεζεπηή, ήηνη 0,06% ππέξ Α.Γ.Ν.Ν ζπλ 

3,6% ραξηφζεκν επί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο θαη 0,07% ππέξ Γ.Α.Α.Δ.ΟΡ ζπλ 3,6% 

ραξηφζεκν επί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ν.Α., γηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ζπκβάζεσλ κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ παξνχζα. Πν πνζνζηφ ηνπ ΦΝΑ κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ε ηηκή νξίδεηαη 





 
 
 

 
 

ρσξηζηά. Νξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΓΡΞΤ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε 

ΓΡΞΤ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

4.2. Ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΓΡΞΤ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα 

δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο 

ππνινγηζκνχο. Πν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία,πξνο ηα 

άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ 

εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

Γθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε 

ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

4.3. Νξνζθνξέο πνπ ζα ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

4.4. Γάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη 

ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο απηά 

νξίδνληαη θαη ζηα αξ. 88-89 ηνπΚ.4412/2016. 

4.5. Ε Ρπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο 

ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

4.6. Ε Ρπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο κε θαηαθχξσζεο – ζπκβαζηνπνίεζεο θαη 

απνξξφθεζεο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο δεηνχκελεο απφ ηελ πξφζθιεζε πνζφηεηαο ησλ 

εηδψλ. 

 

5.  ΗΑΠΑΞΠΖΟΕΟΡΙΒΑΟΕΟ 

Ε ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί κέζα ζε ηξείο (3) εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο. 

6. ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΠΕΟΟΡΙΒΑΟΕΟ 

Μ ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο Οχκβαζεο νξίδεηαη έσο ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο 

7. ΓΗΠΓΘΓΟΕ ΟΡΙΒΑΟΕΟ, ΞΜΚΜΟ-ΠΞΜΝΜΟ ΝΘΕΞΤΙΕΟ 

Ε εθηέιεζε ηεο Οχκβαζεο δηέπεηαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Ηψδηθα ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016, ζε 

ακθφηεξεο δε ηηο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ε ελ ιφγσ εθαξκνγή δηαηάμεσλ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηα φζα ξεηψο ζεζπίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 

Το πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή  ηνπ 

αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Κ.4412/2016. 

9. ΔΖΗΑΖΤΙΑ ΙΜΚΜΙΓΞΜΡΟ ΘΡΟΕΟ ΠΕΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ 





 
 
 

 
 

Ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 

ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

απνθιεηζκνχ σο νξίδνληαη απφ ηνλ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξνχζα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε 

λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο Οπλζήθεο θαη ηελ Μδεγία 2014/24/EE, ε νπνία έρεη 

αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Δηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 258 ηεο ΟΘΓΓ. 

10. ΙΑΠΑΖΤΟΕ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑΟ 

Ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο, κεηά απφ ζρεηηθή Απφθαζε ή κεηά 

απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Γπηηξνπήο ηνπ Δηαγσληζκνχ. Γπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή 

παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 

απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην 

ζθάικα ή ε παξάιεηςε. Ηαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Κ.4412. 

11. ΔΖΗΑΟΠΖΗΕ ΓΝΖΘΡΟΕ ΔΖΑΦΜΞΤΚ 

Ηάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή 

αγσγήο ζην Δηνηθεηηθφ Γθεηείν ηεο Νεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016[1]. Νξηλ απφ ηελ 

άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Δηνηθεηηθφ Γθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Γ΄ 

ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ ΙΓ ΗΞΖΠΕΞΖΜ ΗΑΠΑΗΡΞΤΟΕΟ ΠΕΚ ΝΘΓΜΚ ΟΡΙΦΓΞΜΡΟΑ ΑΝΜ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΑΝΜΣΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ ΙΜΚΜ ΒΑΟΓΖ ΠΖΙΕΟ 

Όπσο ζην άξζξν 86, παξάγξ. 2, ηνπ Κ. 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν νη 

πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη ηνπο φξνπο ηεο  παξνχζαο 

 

                                                           
 





 
 
 

 
 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Δ΄  

ΓΖΔΖΗΜΖ ΜΞΜΖ ΗΡΞΤΟΓΖΟ ΟΓ ΒΑΞΜΟ ΠΜΡ ΝΞΜΙΕΘΓΡΠΕ 

Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ. 4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη 

γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη, ζηελ ππεξεζία θιπ απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζε 

 

 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Γ΄ 

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ 

 

 

 

 





 
 
 

 
 

 





 
 
 

 
 

 
 





 
 
 

 
 

 
 

 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ  ΟΠ΄ 

ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ ΓΓΓΡΕΠΖΗΕΟ ΓΝΖΟΠΜΘΕΟ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ 

Γθδφηεο (Νιήξεο επσλπκία Νηζησηηθνχ Ζδξχκαηνο ……………………………. / ΓΚΖΑΖΜ ΠΑΙΓΖΜ 

ΑΚΓΛΑΞΠΕΠΑ ΑΝΑΟΜΘΜΡΙΓΚΤΚ - ΠΜΙΓΑΟ ΟΡΚΠΑΛΕΟ ΙΕΑΚΖΗΤΚ ΗΑΖ ΓΞΓΜΘΕΝΠΤΚ 

ΔΕΙΜΟΖΤΚ ΓΞΓΤΚ (Γ.Π.Α.Α.-Π.Ο.Ι.Γ.Δ.Γ.) 

Εκεξνκελία έθδνζεο …………………………….. 

Νξνο: (Νιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο 

Φνξέα1).............................................................. 

(Δηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)2.......................................................................................... 

Γγγχεζε καο ππ’ αξηζκ.……………………………………..………………………………πνζνχ…………………………..επξψ3. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ επξψ………………………………………………………………4 , ππέξ ηνπ: 

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) 

........................................................................................................................................................................................................, 

ΑΦΙ:………………................(δηεχζπλζε)……………………………………………………………………………….………………..,ή 

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

ΑΦΙ: ...................................(δηεχζπλζε)……………………………………………………………………………………………………ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 





 
 
 

 
 

α)(πιήξεεπσλπκία)....................................................,ΑΦΙ:......................(δηεχζπλζε)........................................... 

β)(πιήξεεπσλπκία)....................................................,ΑΦΙ:......................(δηεχζπλζε)........................................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΙ: ......................(δηεχζπλζε)........................................ (ζπκπιεξψλεηαη 

κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο)αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο 

ή θνηλνπξαμίαο, γηα  ηελ  θαιή  εθηέιεζε  ηνπ/σλ  ηκήκαηνο/ησλ  ..5/  ηεο  ππ  αξηζ ζχκβαζεο  

“(τίτλος  σύμβασης)”, 

ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................Δηαθήξπμε/Νξφζθιεζε/ 

ΝξφζθιεζεΓθδήισζεοΓλδηαθέξνληνο6………………….………………………………………………………..…………………

…………….ηεο/ηνπ ………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα). 

Πν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ 

κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ............................. εκέξεο7 απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ε παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο8) ή κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Πξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 

εγγπνδνζίαο καο. 

Οε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 

έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε9. 

(Γμνπζηνδνηεκέλε Ρπνγξαθή) 

 

 

1 
Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεοζχκβαζεο. 

2 Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεοζχκβαζεο. 

3 Μινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. Οην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη νΦΝΑ. 

4 Όπσο ππνζεκείσζε3. 

5 Γθφζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξψλεηαη ν α/α ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ γηα ηα 

νπνία ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε. 

6 Οπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ /ππεξεζηψλ 

7 Κα νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

8 Μ ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν 

θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν αγνξαζηήο 

ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δχν (2) κήλεο ή κεγαιχηεξνο εθφζνλ απηφ 

νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 





 
 
 

 
 

9 Μ θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Γιιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 

(ΦΓΗΒ'740/28.08.1995) απφθαζε ηνπ Ρπνπξγνχ Μηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε 

ππνρξεσηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ εγγπεηηθή ε





 

24 

 
 

 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Δ΄ 

ΟΓΔΖΜ ΟΡΙΒΑΟΕΟ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑΟ 

ΙΓΠΑΛΡ  

ΠΕΟ «…………………………….………………» γηα ηελ  ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ  ……………………………… 

(………………………) (CPV ). 

Οηελ ΑΘΉΚΑ , ζήκεξα ……………../2020, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ:  

αθελφο ηεο (Α.Φ.Ι ………… Δ.Μ.Ρ.  …………..) , πνπ εδξεχεη ζηελ                φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ θν  …………….. θαη λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο, ε νπνία ζα 

απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «», 

θαη 

αθεηέξνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «……………………………..» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ 

ηίηιν …………………………….κε Α.Φ.Ι. ……………………………. θαη Δ.Μ.Ρ. ……………………………., πνπ 

εδξεχεη ……………………………., νδφο ……………………………., φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η……………………………., λφκηκν εθπξφζσπν ηεο άλσ εηαηξείαο, ε 

νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο Νξνκεζεύηξηα, 

έρνληαο ππφςε:  

1. Πηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.4412/2016 (ΦΓΗ 147Α//08-08-16) «Δεκφζηεο Οπκβάζεηο Έξγσλ, Νξνκεζεηψλ 

θαη Ρπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη. 

2. Tηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ Νεξηερνκέλνπ Α΄42/25-02-2020, φπσο θπξψζεθε θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Κ. 4682/2020 (ΦΓΗ 76Α/03-04-2020) θαη έρεη ήδε αληηθαηαζηαζεί κε ην 

άξζξν 13 ηνπ Κ. 4693/2020. 

3. Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ Νεξηερνκέλνπ Α΄55/11-03-2020, φπσο θπξψζεθε κε ην Κ. 

4682/2020 (ΦΓΗ 76Α/03-04-2020). 

4. Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ Νεξηερνκέλνπ Α΄64/14-03-20, φπσο θπξψζεθε κε ην Κ. 

4682/2020 (ΦΓΗ 76Α/03-04-2020). 

5. Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ Νεξηερνκέλνπ Α΄68/20-03-20, φπσο θπξψζεθε κε ην Κ. 

4683/2020 (ΦΓΗ 83Α/10-04-2020). 

6. Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ Νεξηερνκέλνπ Α΄75/30-03-20, φπσο θπξψζεθε κε ην Κ. 

4684/2020 (ΦΓΗ 86Α/25-04-2020). 

7. Ε Αλαθνίλσζε ηεο Γπξσπατθήο Γπηηξνπήο 2020/C108 I/01 01-04-20 

8. Πηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.4682/20 (Α΄76/03-04-20), φπσο θπξψζεθε κε ην Κ. 4690/2020 (ΦΓΗ 104Α/30-

05-2020). 

9. Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ Νεξηερνκέλνπ Α΄84/13-04-20, φπσο θπξψζεθε κε ην Κ. 

4690/2020 (ΦΓΗ 104Α/30-05-2020). 

10. Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ Νεξηερνκέλνπ Α’90/01-05-2020, φπσο θπξψζεθε κε ην Κ. 

4690/2020 (ΦΓΗ 104Α/30-05-2020). 

11. Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ Νεξηερνκέλνπ Α’157/10-08-2020, φπσο θπξψζεθε κε ην 

Κ. 4722/2020 (ΦΓΗ 177Α/15-09-2020). 

12. Tν άξζξν 9 παξ. 4 ηνπ Ν.Δ. 80/2016, πεξί αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη 

13. Πε κε αξ. πξση……………………… πξνζθνξά ηεο εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ……………..  

14. Πελ κε αξ. πξση……………………….. Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΑΔΑ: …………………..) 
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15. Οπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 

ΑΞΘΞΜ 1  

ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΠΕΟ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑΟ  

Ιε ηελ παξνχζα, …………………………» αλαζέηεη θαη ε Νξνκεζεχηξηα  αλαιακβάλεη, έλαληη ακνηβήο πνπ 

αλαθέξεηαη ζε επφκελν άξζξν ζηελ παξνχζα, ηελ ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ηα παξαθάησ είδε: 

 

Γίδνο  Πηκή ηεκαρίνπ  Ννζφηεηα 

 

 

ΑΞΘΞΜ 2  

ΠΜΝΜΟ ΗΑΖ ΞΜΚΜΟ ΝΑΞΑΔΜΟΕΟ ΠΤΚ ΡΝΜ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ΓΖΔΤΚ  

2.1.  Ε παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 

……………………………………………………. 

2.2. Ε παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα νινθιεξσζεί σο ……………………………………………….. 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

2.3. Θόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο, ηα πξνζθεξόκελα είδε πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα, ώζηε λα 

κπνξνύλ λα παξαδνζνύλ εληόο ηεο σο άλσ πξνζεζκίεο, θαηά ηηο αλσηέξσ δηαθξίζεηο. 

Μη ζπκβαηηθνί ρξόλνη παξάδνζεο ιόγσ ηεο θαηεπείγνπζαο, έθηαθηεο αλάγθεο 

θάιπςεο, δελ  κπνξεί λα παξαηείλνληαη. 

 

ΑΞΘΞΜ 3  

ΓΝΖΠΞΜΝΕ ΝΑΞΑΗΜΘΜΡΘΕΟΕΟ ΗΑΖ ΝΑΞΑΘΑΒΕΟ  

3.1 Ε παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ Γπηηξνπή Ναξαιαβήο ε 

νπνία ζα ζπζηαζεί γηα ην ιφγν απηφ. 

3.2. Πν άλσ φξγαλν ζα ζπληάμεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

παξαιαβήο κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε κίαο  παξάδνζεο.  

 

ΑΞΘΞΜ 4  

ΠΖΙΕΙΑ – ΠΞΜΝΜΟ ΝΘΕΞΤΙΕΟ 

4.1. Πν ηίκεκα ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ……………………………….επξψ 

(…………………………..€) πιένλ ΦΝΑ (24%) πνζνχ ………………………………επξψ θαη 

……………………………… ιεπηψλ ηνπ επξψ (………………………………€), ήηνη ζπλνιηθφ ηίκεκα πνζνχ 

………………………………επξψ θαη ……………………………… ιεπηψλ ηνπ επξψ (………………………………€) 

πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ  …………… ζηελ Νξνκεζεχηξηα.  

4.1.1. Ε ηηκή ηνπ ηεκαρίνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

………………………………επξψ ………………………………€) πιένλ ΦΝΑ 24%. 





 

26 

 
 

 

4.1.1.2 Οηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη νη  λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ 

Δεκνζίνπ νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ  Νξνκεζεπηή, ήηνη 0,06% ππέξ Α.Γ.Ν.Ν ζπλ 3,6% 

ραξηφζεκν επί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο θαη 0,07% ππέξ Γ.Α.Α.Δ.ΟΡ ζπλ 3,6% ραξηφζεκν επί 

ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ν.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

δηαρείξηζεο ζπκβάζεσλ κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα. Πν πνζνζηφ ηνπ 

ΦΝΑ κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ε ηηκή νξίδεηαη ρσξηζηά. 

4.2. H Νξνκεζεχηξηα αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα 

επαξθέο, λφκηκν θαη εχινγν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο. Οην ηίκεκα 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελδερφκελεο ακνηβέο ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηεο 

Νξνκεζεχηξηαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο 

……………………………………. 

Οηελ ακνηβή  ηεο Νξνκεζεχηξηαο,  ρσξίο ΦΝΑ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο 

θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε.  

Ε πιεξσκή ηεο Νξνκεζεύηξηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο δύν κελώλ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ παξαδόζεσλ ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο, ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ πξντόληνο θαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ.  

4.3. Πα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο πνπ απαηηνχληαη γηα λα αθνινπζήζεη ε πιεξσκή 

ηεο Νξνκεζεχηξηαο είλαη ηα θάησζη:  

α) Πηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή. 

β) Νξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήοηεο Γπηηξνπήο 

Ναξαθνινχζεζεο θαη Ναξαιαβήο  

γ) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

4.4. Πν ηίκεκα ηεο παξνχζαο Οχκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκή κνλάδαο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη 

δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία 

νινθιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

ΑΞΘΞΜ 5 

ΡΝΜΞΓΤΟΓΖΟ ΝΞΜΙΕΘΓΡΠΞΖΑΟ 

5.1. Ε Νξνκεζεχηξηα νθείιεη λα εθηειεί ηηο απνξξένπζεο απφ ηε Οχκβαζε ππνρξεψζεηο ηεο κε ηε 

δένπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

5.2. Ε Νξνκεζεχηξηα ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α’ 75) ή ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε  κέζσ ηεο 

Γληαίαο Σεθηαθήο Νχιεο ηεο Δεκφζηαο Δηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4635/2019 (Α΄ 167), 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην εηθνζηφ έβδνκν άξζξν ηεο απφ 20.3.2020 Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ 

Νεξηερνκέλνπ (Α΄ 68), φπσο απηή θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α΄ 83) κε ηελ 

νπνία ζα  αλαιακβάλεη λα πξνκεζεχζεη πξνζεθφλησο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

5.3. Ε Νξνκεζεχηξηα δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπκθσλίεο 
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πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, νη νπνίνη φξνη θαη ζπκθσλίεο ζπκθσλνχληαη φινη 

σο νπζηψδεηο.  

 

ΑΞΘΞΜ 6 

ΔΖΑΞΗΓΖΑ ΗΑΖ ΓΗΠΓΘΓΟΕ ΠΕΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ 

6.1. Ε παξνχζα ζχκβαζε έρεη έλαξμε ηζρχνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.  

6.2. Ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζζεί φηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά θαη εκπξφζεζκα ην 

ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, 

εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.  

Απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ ε ζχκβαζε ιχλεηαη απηνδηθαίσο ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο. 

 

ΑΞΘΞΜ 7  

ΓΗΤΞΕΟΓΖΟ – ΙΓΠΑΒΖΒΑΟΓΖΟ 

Ε  Νξνκεζεχηξηα δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Οχκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ 

έγγξαθε ζπλαίλεζε ……………………………………. 

 

 

ΑΞΘΞΜ 8  

ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ  

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ε Νξνκεζεχηξηα θαηέζεζε ζηελ 

ΓΗΑΝΡηελ ππ’ αξηζ. …………………………………………….. Γγγπεηηθή Γπηζηνιή Ηαιήο Γθηέιεζεο ηεο 

………………………………………….. ΠΞΑΝΓΔΑΟ πνζνχ .  

Ε εγγχεζε απηή έρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη επηζηξέθεηαη ζηελ Νξνκεζεχηξηα κεηά ηε ιήμε ηεο 

ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ πιήξε θαη θαλνληθή εθπιήξσζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΞΘΞΜ 9  

ΠΞΜΝΜΝΜΖΕΟΕ ΟΡΙΒΑΟΕΟ  

Οπκθσλείηαη φηη νπνηαδήπνηε, ηπρφλ, ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Οχκβαζεο ζα γίλεηαη 

κφλν έπεηηα απφ γξαπηή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.  

 

 

ΑΞΘΞΜ 10  

ΓΝΖΘΡΟΕ ΔΖΑΦΜΞΤΚ - ΓΦΑΞΙΜΟΠΓΜ ΔΖΗΑΖΜ  

10.1. Οε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ 

εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο Οχκβαζεο ή εμ αθνξκήο ηεο, ε «…………………. θαη ε δεχηεξε 

ζπκβαιιφκελε θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο 
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 θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

10.2. Οε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα 

Γιιεληθά Δηθαζηήξηα θαη δε απηά ησλ Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην 

ειιεληθφ δίθαην.  

Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε, δηαβάζζεθε θαη έγηλε απνδεθηφ θαη απφ ηα δχν κέξε 

ην πεξηερφκελφ ηεο, κνλνγξάθεηαη ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηεο θαη ππνγξάθεηαη λφκηκα θαη απφ 

ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο ζε ηξία (03) φκνηα πξσηφηππα αληίηππα, απφ ηα νπνία ηα δχν 

(02) αληίηππα δφζεθαλ ………………………………..», ην δε άιιν δφζεθε ζηελ Νξνκεζεχηξηα. 

 

ΜΖ ΟΡΙΒΑΘΘΜΙΓΚΜΖ 

 

 

ΓΖΑ ΠΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ                                                                ΓΖΑ ΠΕΚ ΝΞΜΙΕΘΓΡΠΞΖΑ                              
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