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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: …………ΟΡ1Ο-……… 

ΑΔΑΜ: ……………………………………… 
 

Θεσσαλονίκη, 31-08-2021 
Αρ. Πρωτ.: 34574 

  
 

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα 

 
  
 
  

 

Διακήρυξη με αριθμό 49/2021 

του συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών απεντόμωσης, 
μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για δύο (2) έτη, (CPV: 90921000-9, 
Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης), συνολικού προϋπολογισμού σαράντα έξι 
χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (46,510.97€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με δικαίωμα προαίρεσης 
μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος και μέχρι του ποσού των #23.255,49€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Συνοπτικά στοιχεία διακήρυξης 

Αναθέτουσα Αρχή 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. 

Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός Διαγωνισμός. 

Αντικείμενο 
Διαγωνισμού 

Υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, για κάλυψη 
αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για δύο (2) έτη, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης. 

Κωδικός CPV 90921000-9, Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 

Κριτήριο κατακύρωσης Κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Χρόνος Δημοσίευσης 31-08-2021, (ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 

Προθεσμία υποβολής 
προσφορών 

Ημερομηνία: 15-09-2021 

Ημέρα: Τετάρτη 

Ώρα: 14:00 μμ. 

στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης 
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Χρόνος διενέργειας Ημερομηνία: 16-09-2021 

Ημέρα: Πέμπτη 

Ώρα: 10:00 πμ. 

Τόπος διενέργειας Κεντρική Υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης  
(Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη). 

Διεύθυνση διαδικτύου 
Αναθέτουσας Αρχής 

www.4ype.gr 
(στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα 
της Σύμβασης) 

Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 

Σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια δέκα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά 
(46.510,97€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Προϋπολογισμός που 
βαρύνει 

Της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, 
Κ.Α.Ε. 0419.01. 

Διάρκεια της σύμβασης Δύο έτη (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης για ένα 
(1) επιπλέον έτος και έως του ποσού των #24.950,13€ με ΦΠΑ. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999122126 (ΔΟΥ: Δ’ Θεσσαλονίκης) 
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Ταχυδρομική διεύθυνση Αριστοτέλους 16 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 546 23 

Τηλέφωνο 2313 327825 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email) promithies@4ype.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κωνσταντίνος Τσαλακόπουλος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://www.4ype.gr/ 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης και ανήκει στην 
Γενική Κυβέρνηση (Ν.Π.Δ.Δ)  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία 

Στοιχεία Επικοινωνίας   

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης στην διεύθυνση: https://www.4ype.gr/ και 
στο Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. 
Μακεδονίας και Θράκης, στο τηλέφωνα, email και διευθύνσεις που σημειώνονται παραπάνω. 

γ) Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, 
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ) Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. 

1.2. Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος Διαδικασίας Συνοπτικός Διαγωνισμός (άρθρου 117 του ν. 4412/2016). 

Φορέας 
Χρηματοδότησης της 
Σύμβασης 

Η 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, 
η δαπάνη βαραίνει τη με Κ.Α.Ε. 0419, σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, 2022 και 2023, του Φορέα. 

Δέσμευση Πίστωσης Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 2065 για το έτος 2021, 2022 και 2023, 
με αριθμό πρωτ. 30080/22-07-2021 (ΑΔΑ: Ψ61ΤΟΡ1Ο-ΘΞΓ). 

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 
4412/2016. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 0419.01 σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, 2022 και 2023 του Φορέα   

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 30080/22-07-2021 (ΑΔΑ: 
Ψ61ΤΟΡ1Ο-ΘΞΓ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 
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2021, 2022 και 2023 και έλαβε α/α 2065 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & 
Εντολών Πληρωμής του φορέα. 

1.3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της 
Σύμβασης 

Υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, για κάλυψη 
αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για δύο (2) έτη, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης. 

Κωδικός CPV 90921000-9, Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης. 

Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 

Σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια δέκα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά 
(46.510,97€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Διάρκεια της σύμβασης Δύο έτη (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης για ένα 
(1) επιπλέον έτος και έως του ποσού των #24.950,13€ με ΦΠΑ. 

Κριτήριο κατακύρωσης Κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση των υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και 
οφιοαπώθησης, για κάλυψη αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για δύο (2) έτη, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90921000-9, Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων 
οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (37.508,85€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: #46.510,97€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης μονοετούς (1-ετούς) 
μονομερούς παράτασης μέχρι του ποσού των #24.950,13€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Οι προσφορές καταρτίζονται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις σχετικά με 
τις υπό ανάθεση υπηρεσίες που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας Διακήρυξης και μπορούν 
να υποβάλλονται για το σύνολο ή μέρος των Κέντρων Υγείας και οπωσδήποτε για το σύνολο των υπό 
ανάθεση υπηρεσιών. Διευκρινίζεται δε ρητά ότι προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των υπό 
ανάθεση υπηρεσιών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

1.4. Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 
Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

1.  Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».  
2.  Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων», όπως 

τροποποιημένος ισχύει. 
3.  Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις». 
4.  Του Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, 





Διακήρυξη με αριθμό 49/2021,  
υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, για κάλυψη αναγκών των Κέντρων Υγείας. 

Σελίδα 6 από 78   

ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος 
ισχύει μετά την έναρξη εφαρμογής των Ν. 3310/2005 και 3414/2005. 

5.  Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών». 
6.  Του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας». 
7.  Του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 

διατάξεις».  
8.  Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει. 
9.  Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 
10.  Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», 

όπως τροποποιημένος ισχύει. 
11.  Του Ν. 3377/2005 άρθρο 35 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 

ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης», και 
ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του 
Κ.Π.Δ.).  

12.  Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

13.  Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

14.  Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 

15.  Του Ν. 3846/2010 άρθρο 24 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».  
16.  Του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 

17.  Του Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής 
ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 

18.  Του Ν. 3868/2010 άρθρο 22 «Συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού». 
19.  Του Ν. 3886/2010 Περί Δικαστικής προστασίας, όπως τροποποιείται με το Ν. 4055/2012. 
20.  Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας & άλλες διατάξεις» 
21.  Του Ν. 3959/2011 για τον ελεύθερο ανταγωνισμό. 
22.  Του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 
23.  Του Ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις». 

24.  Του Ν. 4052/2012 (άρθρα 7, 8) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των 
Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της 
Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη 
μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις». 

25.  Του Ν. 4152/2013, παρ. Ζ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 
16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» 

26.  Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 
27.  Του Ν. 4172/2013 -(ΦΕΚ 167Α’/23.7.2013), άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 (παρακράτηση φόρου) 
28.  Το Ν. 4238/2014 (Α΄38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

και λοιπές διατάξεις». 
29.  Του Ν. 4250/2014 άρθρα 1 & 3 που αφορούν τη μείωση διοικητικών βαρών απλούστευσης 

διαδικασιών. 
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30.  Του Ν. 4254/ 2014 (ΦΕΚ Α’ 85/ 7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

31.  Του Ν. 4272/2014 άρθρο 47 (Α΄145) «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης 
σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται 
για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη 
Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» 

32.  Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
33.  Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
34.  Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/07-08-2017, τ. Α΄), «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» 
35.  Τις διατάξεις του τέταρτου άρθρου του Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ 95/01-06-2018/Τεύχος Α΄) «Κύρωση 

της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την 
τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την 
Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη 
Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις», με το οποίο 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 22 και 27 του Ν. 4472/2017. 

36.  Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
και άλλες διατάξεις», 

37.  Του Ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 207/27-10-2020, τ. Α΄), «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρί- 
ας και άλλες διατάξεις.», Άρθρο 267, «Αποκλεισμός οικονομικών φορέων από διαδικασία 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης λόγω αθέτησης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων –
Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016». 

38.  Του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021, τ. Α’) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.»  

 
Β. Τις Αποφάσεις και έγγραφα: 

1.  Την Υπουργική απόφαση 57654/23-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β’/2017) σχετικά με «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)». 

2.  Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 853/27.03.2018 έγγραφο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας 
(Ε.Κ.Α.Π.Υ.)- Ν.Π.Δ.Δ. με Θέμα: «Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του Νόμου 4472/2017 
(Α΄74) και τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής 
Προμηθειών Υγείας». 

3.  Την υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ.: 66156/18-09-2019 Απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά με το 
διορισμό του κ. Τσαλικάκη Δημήτριου ως Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 
761/Τεύχος Υ.ΟΔ.Δ./19-09-2019). 

4.  Τη με αριθμό πρωτ. 15842/03-04-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΡΥΟΡ1Ο-ΘΕ5) απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. 
Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 
για τη διενέργεια διαγωνισμού υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης για τις 
ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 
Θράκης, όπως τροποποιήθηκε από την με αριθμό πρωτ. 16881/21-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΙΒΟΡ1Ο-Ε5Η) 
Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.. 

5.  Το με αριθμό πρωτ. 16435/19-04-2020 του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας προς το Τμήμα 
Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την αναγκαιότητα για απεντόμωση, 
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μυοκτονία και οφιοαπώθηση στα Κέντρα Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας και Θράκης. 

6.  Τη με αριθμό πρωτ. 18133/05-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΔ9ΟΡ1Ο-ΧΒΙ) Απόφαση Διοικητή της 4ης Υ.Πε. 
Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας της απεντόμωσης, μυοκτονίας και 
οφιοαπώθησης, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. 

7.  Τo με αριθμό πρωτ. 27737/07-07-2021 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, 
με το οποίο διαβιβάστηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την απεντόμωση, μυοκτονία και 
οφιοαπώθηση, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για δύο (2) έτη. 

8.  Τη με αριθμό πρωτ. 29886/22-07-2021 (ΑΔΑ: 696ΠΟΡ1Ο-Π5Λ) Απόφαση Διοικητή της 4ης Υ.Πε. 
Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την Έγκριση της 3ης Τροποποίησης του Πίνακα 
Προγραμματισμού Διαχειριστικού έτους 2021 της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας 
και Θράκης, όπου συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες απεντόμωσης –μυοκτονίας – οφιοαπώθησης 
(CPV: 90921000-9, Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης), κτηρίων για τις ανάγκες Κέντρων 
Υγείας αρμοδιότητας 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, για δύο (2) έτη. 

9.  Τη με αριθμό πρωτ. 29891/22-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΧΣΟΡ1Ο-ΣΚΤ) απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. 
Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει τα 
επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ, για τη διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για τις 
υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης για δύο (2) έτη, για τις ανάγκες των 
Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. 

10.  Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 2065 με αριθμό πρωτ. 30080/22-07-2021 (ΑΔΑ: Ψ61ΤΟΡ1Ο-
ΘΞΓ), ΚΑΕ 0419.01, για τα έτος 2020, διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, 
αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. 

11.  Τη με αριθμό πρωτ. 33708/24-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΘΣΟΡ1Ο-3Ρ9) απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. 
Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την ανάθεση 
“υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης για δύο (2) έτη” για τις ανάγκες των 
Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης, (CPV: 
90921000-9, Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα έξι 
χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (46,510.97€) συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής και με δικαίωμα προαίρεσης ετήσιας μονομερούς παράτασης, μέχρι του 
ποσού των #24.950,13€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Προθεσμία υποβολής 
προσφορών 

Ημερομηνία: 15-09-2021 

Ημέρα: Τετάρτη 

Ώρα: 14:00 μμ. 

στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης 

Χρόνος διενέργειας Ημερομηνία: 16-09-2021 

Ημέρα: Πέμπτη 

Ώρα: 10:00 πμ. 
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Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 15-09-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 
της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. 

Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι 
εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν. 

1.6. Δημοσιότητα 

Χρόνος Δημοσίευσης 31-08-2021, 
(ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 

Διεύθυνση διαδικτύου 
Αναθέτουσας Αρχής 

www.4ype.gr 
(στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα 
της Σύμβασης) 

Α.   Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 
του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού εστάλη για ανάρτηση στον Πίνακα 
ανακοινώσεων της Κεντρικής ένωσης επιμελητηρίων Ελλάδος και των Κέντρων Υγείας που αφορά. 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): https://www.4ype.gr/ στη διαδρομή: «Διαγωνισμοί-Διαβουλεύσεις» ► «Διαγωνισμοί 
4ης ΥΠε», (https://www.4ype.gr/index.php/promithies/prom-4ype), στις 31-08-2021.  

1.7. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους . 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 
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3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο πλήρες κείμενο και 
τα έγγραφε παρούσας Διακήρυξης, μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): https://www.4ype.gr/. 

Συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, παρέχονται ως 
ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τυχόν διευκρινήσεις 
σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία, κατόπιν αιτήματος (εντύπως ή με 
e-mail) των ενδιαφερομένων προμηθευτών. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής. 

2.1.3. Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων των ενδιαφερομένων, μπορούν να αποστέλλονται 
στην υπηρεσία εντύπως ή ηλεκτρονικά με e-mail στη διεύθυνση: promithies@4ype.gr, το αργότερο έξι 
(6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, όλες οι 
απαντήσεις/διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής (https://www.4ype.gr/) καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.  

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
(https://www.4ype.gr/) και στο ΚΗΜΔΗΣ.  

2.1.4. Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε 
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διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα 
και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. . 

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων 
στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα χωρίς να 
απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους 
ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και 
εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να 
είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5. Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 
όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) 
ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με τα Υποδείγματα που επισυνάπτονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της 
προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος 
Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων 
συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της 
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ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη 
επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην 
παρούσα. 

2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες 
και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση 
εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον 
τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2. Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Δεν απαιτείται κατάθεση, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης.  

2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
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Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 
και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 
2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 
390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 
23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση 
της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 
187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 
εκπρόσωπο. 





Διακήρυξη με αριθμό 49/2021,  
υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, για κάλυψη αναγκών των Κέντρων Υγείας. 

Σελίδα 14 από 78   

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του 
δεσμευτικού κανονισμού. 

 

2.2.3.3. (α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος και ειδικά δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

(β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 
να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
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(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός.  

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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2.2.4. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη 
σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν 
ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να 
προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία. 

Επίσης οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τους όρους, προϋποθέσεις και να διαθέτουν τις 
απαιτούμενες άδειες, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα, όπως αναλυτικά ζητούνται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας. 

2.2.5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία, οι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις όπως αναλυτικά ζητούνται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας. 

2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις όπως αναλυτικά 
ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
της παρούσας. 

2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται και να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις όπως αναλυτικά ζητούνται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας. 

2.2.8. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα 
έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
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σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 
οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι 
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι 
εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης . 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων . 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο 
επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 
την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας 
που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην 
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της 
σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό 
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως 
άνω παραγράφου 2.2.3. 

2.2.9. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς 
δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 
να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να 
αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το 
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να 
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την 
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του 
συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή..  

2.2.9.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
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παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 
4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 
παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 
του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα 
με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο 
μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας 
υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει 
μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την 
προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την 
υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και 
πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με 
το ΕΕΕΣ. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με 
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς 
ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 
αυτής.  

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή 
του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 
της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για 
τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό 
πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν 
αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να 
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας 
έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2. Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών 
γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή 
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μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή 
τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο 
σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά 
περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν 
να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. 
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού 
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 
ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 





Διακήρυξη με αριθμό 49/2021,  
υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, για κάλυψη αναγκών των Κέντρων Υγείας. 

Σελίδα 20 από 78   

i. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

ii. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii. Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση 
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης 
του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 
(ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι 
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο 
μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 
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σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τις οικονομικές καταστάσεις των αντίστοιχων ετών ή αποσπάσματα 
οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 
απαιτείται από την νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Εάν ο 
οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν: εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, τα αντίστοιχα παραστατικά καθώς και 
πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι 
ιδιωτικός φορέας, τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή 
δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του 
αναδόχου της προμήθειας.  

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά όπως αναλυτικά ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του , εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i. για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

ii. ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του.  

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται 
επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου 
με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν 
χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
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κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 
που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, 
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει 
του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ 
τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής 
ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του 
ανατεθεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι 
καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους 
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υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

1. οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

2. οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

2.3. Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1. Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής  

2.4. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της 
παρούσας Διακήρυξης για το σύνολο ή μέρος των Κέντρων Υγείας και οπωσδήποτε για το σύνολο των 
υπό ανάθεση υπηρεσιών. Δεν επιτρέπονται προσφορές για μέρος των υπό ανάθεση υπηρεσιών. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής. 

2.4.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές είναι δυνατό: 

α) Να υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, 4η Υ.Πε. Μακεδονίας 
και Θράκης (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού 15-09-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. 

β) Να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον η 
προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την 
ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των 
προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε 
υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία 
Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί 

2.4.2.2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (4η Υ.Πε. Μακεδονίας και 
Θράκης) επί της οδού Αριστοτέλους 16, 546 23, Θεσσαλονίκη στις 16-09-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00 πμ.  

2.4.2.3. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην ελληνική γλώσσα 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως 
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πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να 
μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του 
πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς όπως στο υπόδειγμα που 
ακολουθεί τα εξής: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Αναθέτουσα Αρχή: 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης 

 Διακήρυξη: 49/2021 

 «Υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, για κάλυψη των αναγκών των 
Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για 
δύο (2) έτη». 

 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 16-09-2021 

 Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) :  
• επωνυμία 
• διεύθυνση 
• αριθμός τηλεφώνου 
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - 
ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους και ειδικότερα ως εξής: 

α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την 
ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» . 
β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν 
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με 
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
γ) Τα οικονομικά στοιχεία, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέραν των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας). 

Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 

Η προσφορά θα μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και θα φέρει συνεχή αρίθμηση και 
τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον παρακάτω αριθμό αντιτύπων: 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο 

Τεχνική Προσφορά: Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο 

Οικονομική Προσφορά: Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο 

και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισμένο φάκελο. 

2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, 
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας διακήρυξης, επισυναπτόμενο ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II αυτής, αναρτημένο μαζί με τα 
λοιπά έγγραφα της σύμβασης και αρχείο DOC (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί 
με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το 
συμπληρώσουν, να το υπογράψουν (εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών) και να το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη 
μορφή. 

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus 
ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή 
άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ.  

2.4.3.2. Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, με το συνημμένο, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας Διακήρυξης, 
κεφάλαιο «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 
Παράρτημα .  

Οι υποψήφιοι πρέπει στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς να καταθέσουν: 

α) Την περιγραφή της προσφερόμενης υπηρεσίας βάσει των απαιτήσεων και των τεχνικών 
προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. 

β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας. 

γ) Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας «Αντικείμενο – Περιγραφή υπηρεσιών – 
Τεχνικές Προδιαγραφές». 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω στοιχεία, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης (η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής).  

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ (€) ή 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ (€) προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
σύμβασης. 

2.4.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών 
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Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική 
διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, 
για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών 
τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, 
μετά την κατάθεσή της. 

2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 
102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με 
την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας 
( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε 
αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
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ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με 
την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται 
ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του 
ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1. Αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού, που θα αρχίζει τη διαδικασία την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της 
σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. 

Το αρμόδιο όργανο αρχίζει τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, η 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
επιτροπής. 

Εφόσον ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης έχει επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής 

α) Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς, εφόσον 
προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης, και της οικονομικής προσφοράς γίνεται την 
ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης ή τη σχετική πρόσκληση. Στο στάδιο 
αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του 
αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 
των προσφερόντων, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 72, περί παράλειψης προσήκουσας 
προσκόμισης εγγύησης συμμετοχής. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε 
πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

β) Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά σύμφωνα με την περ. α’ και οι 





Διακήρυξη με αριθμό 49/2021,  
υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, για κάλυψη αναγκών των Κέντρων Υγείας. 

Σελίδα 28 από 78   

οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. 

γ) Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α) και β), η αναθέτουσα αρχή, εφόσον 
εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον 
οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση της περ. γ). 

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 105, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης 
διοικητικής προσφυγής. 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα 
μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 
μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, 
ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) 
ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή 
δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το 
πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και 
για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, του πρωτοτύπου της 
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από 
την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 
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των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την 
καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 
αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά 
μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 
και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 
88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό 
επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές.  

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω 
πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
εγγράφως, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην 
απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των 
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του 
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

3.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων 
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 
2.2.8 αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου 
αποστέλλονται από αυτόν σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 
2.4.3.2 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη 
του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή 
Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη 
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μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω 
παραγράφου 2.4.3.2.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για 
όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος 
μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

i. κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii. δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii. από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση 
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν 
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί 
τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 
-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για 
τη ματαίωση της διαδικασίας.  

Επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας 
επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτή που καθορίζεται στο συνημμένο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσης σε ποσοστό και ως εξής: εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην περίπτωση 
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της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 

3.3. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της 
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η 
απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς). 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη 
διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του 
ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για 
την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν 
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, 
με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η 
άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση 
άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου 
της παραγράφου 2 του άρθρου 127, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής 
κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 
ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  

δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά 
την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή 
της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 
ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς 
μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και 
ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 
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197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή 
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του 
συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση 
ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων 
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και 
λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή 
Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 
του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. 
Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) 
ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 
άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. 
Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
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Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή:  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της 
σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα 
παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και 
την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη το αργότερο εντός 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του 
π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 
Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης .  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής 
προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της 
κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής 
αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά 
διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η 
προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής 
απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης 
πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να 
ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής.  

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας 
αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, 
μετά την 1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, 
εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και 
ακύρωσης των αποφάσεων της ΑΕΠΠ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 
κωλύουν, εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής 
απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η 
προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης 
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για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.  

3.5. Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από 
γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε 
λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην 
περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω 
ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά 
κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, 
περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως 
ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1. Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 

4.1.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα 
προαίρεσης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα 
στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 
2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο 
τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών » της παρούσας Διακήρυξης και τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 
αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της 
τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα δύο (2) μηνών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
παρατάσεων. 
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Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

4.2. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης 
της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης .  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για 
όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό 
περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4. Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες 
σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής 
της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 
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άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους 
και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016.  

4.5. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 
συμφωνία των μερών, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 201 του . 
4412/2016. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής  

Καμία αναθεώρηση τιμών δεν προβλέπεται κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του 
ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει/ουν στην παρούσα 
διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το 
ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν 
θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση 
συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της 
πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

4.6. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί 
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τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει 
τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην 
παρούσα σχέδιο σύμβασης. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1. Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

1. Η πληρωμή του αναδόχου για την εργασία και αναλώσιμα θα γίνεται για κάθε τρίμηνο (3μηνο) 
παροχής του έργου (δεδουλευμένα) με το αντίστοιχο ποσό (3/12 της συνολικής ετήσιας αμοιβής), από 
την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ζ, 
υποπαράγραφος Ζ5, §4 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-2012). 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι να κατατίθενται στην 
οικονομική υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής: 

α) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης των εργασιών, υπογεγραμμένο από την ειδική τριμελή 
επιτροπή ελέγχου και καλής εκτέλεσης των εργασιών που ορίζεται από τη Διοίκηση της 4ης Υ.Πε. 

β) Δελτία αποστολής και τιμολόγια, εφόσον αφορούν παράδοση υλικών, για το αντίστοιχο 
τρίμηνο. 

γ) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για το αντίστοιχο τρίμηνο (3-μηνο). 
δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, όταν αυτά ζητηθούν από την Υπηρεσία. 

3. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 
προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του 
Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα 
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το 
μέρος της υπηρεσίας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά 
της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

6. Η 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

7. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία 
αναθεώρηση ή αύξηση έως την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων  

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
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Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

γ) Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την 
αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία εισήχθη με το 
άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, 
και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010): 2,00% 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος.  

Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και θα υπολογίζεται 
χωριστά. 

5.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:  

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση 
ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην 
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με 
τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 
6.1 της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών 
στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 
προθεσμία ……..ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την 
ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω 
κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
από δημόσιες συμβάσεις.  

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

Ποινικές ρήτρες μπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης, σύμφωνα με την περ. (δ) της παρούσας παραγράφου. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
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προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις 
αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 
6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4. Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της 
προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας 
που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά 
η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η 
προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς 
διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται 
αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1. Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 
αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης που θα οριστεί από τη Διοίκηση 
της 4ης Υ.Πε., η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 
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διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης 
ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να 
ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση 
φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε 
αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες 
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο 
ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η 
καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα 
στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον 
επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της 
σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 
προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του 
αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής,  

6.1.4. Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύμβασης, ισχύουν οι όροι κα προϋποθέσεις όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης 

6.2. Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από από αναρτήσεώς της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η 
Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα προαίρεσης ετήσιας (1 έτους) μονομερούς παράτασης, έπειτα από 
Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.  

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να 
υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς 
να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας.  

6.3.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή 
παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 
παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω 
εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
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υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να 
είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 
της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε 
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 

6.4. Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα 
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5. Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

 

 O ΔΙΟΙΚΗTHΣ 
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Μακεδονίας και Θράκης 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Αντικείμενο – Περιγραφή υπηρεσιών – Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟNIAΣ – ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  
ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και να καλύπτουν τους 
παρακάτω όρους: 

1. Να διαθέτουν άδεια σε ισχύ, καταπολέμησης εντόμων, τρωκτικών και απώθησης όφεων σε 
κατοικημένους χώρους που εκδίδεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε ισχύ, 
στην οποία θα αναγράφεται και ο υπεύθυνος επιστήμονας (θα επισυνάψουν σε επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο). 

2. Να διαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 
3. Να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό σε ψεκαστικά και λοιπά μέσα για την καλή εφαρμογή 

της καταπολέμησης καθώς και γάντια, φόρμες, προσωπίδες κλπ για την προστασία των εργατών. Ο 
εξοπλισμός αυτός θα αναγράφεται αναλυτικά στην άδεια κατά τη χορήγησή της. 

4. Να κατονομάσουν στην προσφορά τους τα σκευάσματα (βιοκτόνα) τα οποία θα 
χρησιμοποιήσουν, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας για το σκοπό αυτό, για την 
καταπολέμηση των συγκεκριμένων τρωκτικών καθώς και την απολύμανση των χώρων και να 
λαμβάνονται τα τυχόν ιδιαίτερα μέτρα που έχουν καθορισθεί με την έγκριση κυκλοφορίας τους. 

5. Ο υπεύθυνος επιστήμονας της αναδόχου εταιρείας πρέπει να παρακολουθεί την εργασία σε 
όλα τα στάδια από της παρασκευής του υλικού επεμβάσεως, της χρησιμοποιήσεώς του μέχρι και της 
εφαρμογής των περιορισμών που επιβάλλονται για να καταστεί κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση 
ο χώρος στον οποίο έγινε η καταπολέμηση. Επίσης θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει την 
αποτελεσματική και ακίνδυνη για τη δημόσια υγεία εφαρμογή των μυοκτονιών. 

6. Να διαθέτουν πιστοποιητικό Διασφάλισης  Ποιότητας ISO 9001:2008 , πιστοποιητικό 
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης : ISO 14001: 2005 καθώς και πιστοποιητικό Διαχείρισης 
Υγείας και Ασφάλειας ΟΗSAS 18001:2007 επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να 
επισυναφθούν μαζί με την κατάθεση της προσφοράς. 

7. Να μπορούν να πιστοποιήσουν επιτυχή εκτέλεση ανάλογων έργων καταπολέμησης παρασίτων 
σε Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ. και σε ΠΕΔΥ- ΜΥ (πρώην ΕΟΠΥΥ/ΙΚΑ). σε Νοσοκομεία φορείς του Δημοσίου, 
Δήμους, Περιφέρειες, Ν.Π.Ι.Δ.  τελευταίας (7) επταετίας. 

8. Να απασχολούν επιστήμονες (γεωπόνους, χημικούς, κλπ) εγγεγραμμένους στην σχετική άδεια 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

9. Να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε 
πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων 
εφαρμογών. 

Η ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων θα αποτελέσουν: 

1. Τεχνικές προδιαγραφές έργου 
 Περιγραφή του έργου, δεσμεύσεις, εγγυήσεις ασφάλειας και αποτελεσματικότητας 

εφαρμογής. Κριτήρια επιλογής των σκευασμάτων θα είναι η ελάχιστη τοξικότητα σε σχέση με το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, η μέγιστη ασφάλεια εφαρμογής τους, η δυνατότητα χρήσης τους χωρίς 
παρεμπόδιση των λειτουργιών των Κ.Υ. & Μ.Υ. και η διακριτικότητα εφαρμογής τους. 
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2. Εμπειρία 
 Η προηγούμενη εμπειρία και αποτελεσματικότητα σε ανάλογους χώρους (Νοσοκομειακούς 

χώρους ή σε χώρους παραγωγής τροφίμων-φαρμάκων κλπ.). 

3. Επιστημονική Επάρκεια 
 Οι τίτλοι σπουδών. 

4. Επιχειρησιακή Επάρκεια 
 Αριθμός απασχολούμενων επιστημόνων, τεχνικών, εξοπλισμών, μηχανογραφική υποστήριξη, 

και έκδοση των απαιτούμενων αναφορών και εκθέσεων. 
 

Β. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 

Η μυοκτονία περιλαμβάνει την καταπολέμηση και των τριών ειδών τρωκτικών: 

 Μus Musculus (οικιακό ποντίκι) 

 Rattus Norvoepicus (αρουραίος) 

 Rattus Rattus (αρουραίος) 

 Πάσης φύσεως τρωκτικών 

1. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει άμεσα να εγκαταστήσει δίκτυο δολωματικών σταθμών 
μυοκτονίας ικανό για την αποτελεσματική προστασία των Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών τους 
Ιατρείων και των Μονάδων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. 

2. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια χρήσης (να είναι μόνιμα 
στερεωμένοι στο έδαφος, να αριθμηθούν και να διαθέτουν την κατάλληλη σήμανση. Επιπλέον να 
επισημανθούν σε κάτοψη του κτιρίου και να παραδοθούν στους υπευθύνους παρακολούθησης του 
έργου).. Ο αριθμός και το είδος των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να αναφέρεται στην Τεχνική 
Προσφορά του υποψηφίου. Να υπάρχει προειδοποιητική πινακίδα με τον αριθμό και το αντίδοτο 
φάρμακο. Να μην  τοποθετηθούν ελεύθερα παρά μόνο με χρήση ειδικού δολωματικού σταθμού.   

3. Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου θα 
πρέπει να είναι συμπαγή, ώστε να επιτρέπουν την εκτίμηση της όποιας κατανάλωσης ενός γεύματος, 
εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Γεωργίας) για ανάλογη 
χρήση. 

4. Ο έλεγχος των δολωματικών σταθμών και η αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων 
θα πρέπει να πραγματοποιείται μια φορά το τρίμηνο. 

5. Μετά τις εφαρμογές μυοκτονίας θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως τα Κέντρα Υγείας καθώς 
και τις Μονάδες Υγείας Π.Ε.Δ.Υ για τις παρατηρούμενες καταναλώσεις ανά δολωματικό σταθμό. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κάτοψη των χώρων του Κέντρου Υγείας και της 
Μονάδας Υγείας, όπου θα δηλώνονται αριθμημένες οι θέσεις των σταθμών μυοκτονίας. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί σε τακτά διαστήματα το σύνολο των φρεατίων των 
Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων καθώς και των Μονάδων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κάτοψη των χώρων του Κέντρου Υγείας και της 
Μονάδας Υγείας, όπου θα δηλώνονται αριθμημένες οι θέσεις των σταθμών μυοκτονίας. Μετά τις 
εφαρμογές μυοκτονίας θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως το Κέντρο Υγείας και τη Μονάδα Υγείας για 
τις παρατηρούμενες καταναλώσεις ανά δολωματικό σταθμό. 

9. Επίσης, θα τοποθετηθούν επιπλέον (όσοι απαιτούνται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση 
δολωματικοί σταθμοί σε περίπτωση που χρειασθεί. 

10. Μετά από κάθε εφαρμογή θα εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό μυοκτονίας 
 

Γ. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 

1. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει άμεσα να εγκαταστήσει δίκτυο παγίδων σύλληψης ερπόντων 
εντόμων σε κρίσιμα σημεία των κτιριακών εγκαταστάσεων. Ο αριθμός και το είδος των παγίδων 
σύλληψης θα πρέπει να αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου. 

2. Η καταπολέμηση ερπόντων εντόμων θα γίνει στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων με 
τη χρήση gel, εφαρμογές που θα επαναλαμβάνονται όποτε παρουσιάζεται δραστηριότητα. 





Διακήρυξη με αριθμό 49/2021,  
υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, για κάλυψη αναγκών των Κέντρων Υγείας. 

Σελίδα 44 από 78   

3. Σε υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους και στο σύνολο των φρεατίων θα γίνονται ψεκαστικές 
εφαρμογές υπολειματικότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

4. Ο έλεγχος των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων και οι ενδεδειγμένες εφαρμογές 
καταστολής θα πραγματοποιούνται μία φορά το τρίμηνο. 

5. Σε τακτά διαστήματα θα πρέπει να πραγματοποιούνται ψεκαστικές εφαρμογές, περιμετρικά 
των κτιρίων, στα φρεάτια, στα υπόγεια, στις αποχετεύσεις και γενικά σε κρίσιμα σημεία του 
περιβάλλοντα χώρου και των χώρων των Κέντρων Υγείας και Μονάδων υγείας, για την αντιμετώπιση 
ιπτάμενων εντόμων. 

6. O ψεκασμός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσμία στους χώρους των Κέντρων Υγείας και των 
Μονάδων Υγείας. Επίσης δεν πρέπει να εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία των εργαζομένων, 
νοσηλευομένων και επισκεπτών. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιμετωπίσει τις όποιες προσβολές άλλων παρασίτων (ψύλλοι, 
κοριοί κλπ) κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία 
και τις Μονάδες Υγείας Π.Ε.Δ.Υ  για τις εφαρμογές που διενεργεί και να διατηρεί αρχείο των παγίδων 
σύλληψης ερπόντων εντόμων. 

9. Μετά από κάθε εφαρμογή θα εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό απεντόμωσης. 
 

Δ. ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ 

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κοκκώδη σκευάσματα με δραστική ουσία 
margosaext: 7% περιμετρικά των χώρων 15-20 εκατοστά, που επιθυμούμε να προστατέψουμε από τα 
ερπετά (κυρίως στις εισόδους ή όπου αλλού κριθεί απαραίτητο, των κέντρων υγείας, των μονάδων 
υγείας, των περιφερειακών ιατρείων), να είναι ανθεκτικά στη βροχή, η τοποθέτηση να γίνεται μία με 
δύο φορές τον χρόνο από άνοιξη έως φθινόπωρο. 

 

Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ 

Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν για την απεντόμωση και την μυοκτονία θα πρέπει: 

 Να είναι σύμφωνα με την 2375/20-3-92 εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας και να γίνεται 
συνδυασμός αυτών αυτών και εναλλαγή. 

 Να έχουν κατατεθεί οι άδειές του στην 4η ΥΠΕ. 

 Να έχουν χρησιμοποιηθεί διεθνώς. 

 Να είναι άοσμα, ατοξικά και εντελώς ακίνδυνα για τους εργαζόμενους στα Κέντρα Υγείας και 
Μονάδες Υγείας, στους ασθενείς και τους επισκέπτες. 

 Τα προϊόντα εφαρμογής θα πρέπει να μην είναι βλαπτικά στα τρόφιμα και στον πάσης φύσεως 
ιατροτεχνικό εξοπλισμό. 

 Τα μέσα εφαρμογής να μην λειτουργούν με έκλυση θερμότητας ή εκπομπή βλαβερής για την 
υγεία ακτινοβολίας, για την αποφυγή κινδύνων έκρηξης πυρκαγιάς, ατυχημάτων. 

 Να είναι αποτελεσματικά και να μην λερώνουν τους τοίχους. 
 

ΣΤ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Χωροθέτηση παγίδων, σημείων δειγματοληψίας σε κάτοψη του χώρου. 
2. Αποθήκευση σε βάση δεδομένων των συμβάντων, επισκέψεων, εφαρμογών και ευρημάτων 

δικτύων παρακολούθησης τρωκτικών και ερπόντων εντόμων. 
3. Δημιουργία αρχείου ιστορικού επισκέψεων για την παρακολούθηση της πορείας της 

καταπολέμησης και έκδοση μηνιαίων εκθέσεων πεπραγμένων. 
 

Ζ. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί εφαρμογές μυοκτονίας & απεντόμωσης 1 φορά 
ανά τρίμηνο, εφαρμογές σκευασμάτων απώθησης όφεων από άνοιξη έως φθινόπωρο καθώς  και  να 
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ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κλήση των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων καθώς και 
των ΠΕΔΥ - Μονάδων Υγείας  για την επίλυση του όποιου έκτακτου προβλήματος προκύπτει. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε ανάλογες δράσεις ελέγχου παρασίτων στα Κέντρα 
Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία καθώς και των ΠΕΔΥ - Μονάδων Υγείας. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά σκευάσματα εγκεκριμένα από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Γεωργίας), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 
4616/52519/2016 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) όπως τροποποιήθηκαν ή καταργήθηκαν  διατάξεις του 
Π.Δ.205/2001 (ΦΕΚ 160/16-07-2001) για την έγκριση, διάθεση, αγορά προίόντων σε συμμόρφωση με 
την 98/8/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, άδειες των οποίων θα πρέπει να 
καταθέσει  με την προσφορά του και επίσης στα Κέντρα Υγείας και στα ΠΕΔΥ- Μονάδες Υγείας (και τα 
ιατρεία αυτών). Με την προσφορά θα πρέπει να προσκομίσει τα αντίστοιχα ΦΕΚ, όπου θα 
αναφέρονται ότι επιτρέπονται τα εν λόγω φάρμακα μυοκτονίας-εντομοκτονίας. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει εκθέσεις πεπραγμένων, πρωτόκολλα παρακολούθησης 
δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων, καθώς και κατόψεις των δικτύων 
παρακολούθησης με επισήμανση των θέσεων προσβολής ανά έλεγχο. 

5. Οι κατόψεις του δικτύου παρακολούθησης, οι εκθέσεις πεπραγμένων, τα αρχεία 
παρακολούθησης των σταθμών μυοκτονίας, εντομοκτονίας, απώθησης όφεων, οι άδειες 
σκευασμάτων, τα πιστοποιητικά εφαρμογών και τα όποια σχόλια ή υποδείξεις θα συμπεριλαμβάνονται 
στον «ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ» την ευθύνη ενημέρωσης του οποίου θα έχει ο ανάδοχος, κατά 
τρόπο ώστε να υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που θέτει ο ΕΦΕΤ. 

6. Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρου στο 
αντικείμενο επιστήμονα, ο οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά. 

7. Όλες οι δράσεις θα πρέπει να γίνονται με την αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και 
διακριτικότητα που απαιτείται, όπως ορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές, η κείμενη νομοθεσία και 
σύμφωνα με τις υποδείξεις των ΠΕΔΥ-Κέντρων Υγείας  και των Π.Ε.Δ.Υ.-Μονάδων Υγείας . 

8. Στην αμοιβή του εργολάβου συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα, δαπάνες χημικών 
προϊόντων, αμοιβές προσωπικού συνεργείων. Το προσωπικό του εργολάβου ουδεμία σχέση έχει με τα 
Κέντρα Υγείας και τις Μονάδες Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. Ο εργολάβος ευθύνεται αστικά, ποινικά, κοινωνικά, για 
όλο το προσωπικό του. 

9. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται η εργασία του 
προσωπικού των Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων καθώς και των Π.Ε.Δ.Υ Μονάδων Υγείας 
από τα συνεργεία του εργολάβου. Ο ψεκασμός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσμία στους χώρους , να 
εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών και όλων των εργαζομένων, να προκαλεί ζημιά στα τρόφιμα. 

10. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους εις διπλούν. Οι προσφορές 
πρέπει να είναι λεπτομερείς, ως προς την περιγραφή τους, για την καλύτερη ποιοτική σύγκριση. 

11. Ο εργολάβος, κατά την πληρωμή, υποχρεούται να δεχθεί την καταβολή των νόμιμων 
κρατήσεων. 

12. Ο εργολάβος υπόκειται στον Έλεγχο των επιτροπών καλής εκτέλεσης εργασιών  των Κέντρων 
Υγείας και των Π.Ε.Δ.Υ - Μονάδων Υγείας 

13. Ο εργολάβος υποχρεούται να εκδίδει αποδεικτικό εκτέλεσης εργασιών (εις διπλούν) το οποίο 
θα υπογράφεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και επίβλεψης του έργου, σύμφωνα με 
την σύμβαση που θα υπογραφεί. 

14. Ο εργολάβος να καταθέτει γραπτές προτάσεις σχετικά με την διαπίστωση προβλημάτων που 
δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας του. 

15. Σε καμία περίπτωση ο εργολάβος δεν μπορεί να διακόψει την εργασία για κάθε τυχόν 
αργοπορία πληρωμής του. 

16. Ο εργολάβος υποχρεούται να ειδοποιεί έγκαιρα τον υπεύθυνο υπάλληλο του Κέντρου Υγείας 
και της Μονάδας Υγείας, που θα ορισθεί για την παρακολούθηση των εργασιών, για την ακριβή 
ημερομηνία και ώρα των εργασιών εντομοκτονίας-μυοκτονίας. 

17. Η εντομοκτονία-μυοκτονία θα γίνεται σε όλους τους χώρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς, 
μπαλκόνια, αύλειο χώρο κ.λ.π.) του Κέντρου Υγείας και της Μονάδας Υγείας τέσσερις (4) εφαρμογές το 
χρόνο (μία ανά τρίμηνο) και εκτάκτως όταν παρουσιάζεται πρόβλημα σε κάποιο χώρο, εντός 24ώρου 
από τη σχετική ειδοποίηση του Κέντρου Υγείας ή της Μονάδας Υγείας. 
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18. Μετά από κάθε εφαρμογή ο εργολάβος θα εκδίδει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 
19. Για τα Περιφερειακά Ιατρεία, τόσο των Κέντρων Υγείας όσο και των Μονάδων Υγείας, ο 

Ανάδοχος θα συνεννοείται με τον αντίστοιχο υπεύθυνο της Μονάδας Υγείας και του Κέντρου Υγείας, 
για τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών Απεντόμωσης –Μυοκτονίας. 

 

Η. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Άδεια καταπολέμησης εντόμων, τρωκτικών και καταπολέμησης όφεων, εγκεκριμένη από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε ισχύ, στην οποία να αναγράφεται και ο υπεύθυνος 
επιστήμονας. 

2. Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 με αντικείμενο αντίστοιχο 
της παρούσας πρόσκλησης (επικυρωμένο αντίγραφο). 

3. Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 
(επικυρωμένο αντίγραφο). 

4. Πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ΟΗSAS 18001: 2007 (ΕΛΟΤ 1801). 
5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 
6. Άδειες και δελτία δεδομένων ασφαλείας για τα υλικά που χρησιμοποιεί. 
7. Εγκρίσεις σκευασμάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
8. Τρείς (3) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών εντομοκτονίας – μυοκτονίας -

οφιοαπώθησης, τελευταίας επταετίας από φορείς του Δημοσίου όπως Δήμους, Περιφέρειες, 
Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας ,Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ. και γενικά Εισηγμένες Α.Ε. στο Χ.Α.Α. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που να αναφέρει ότι επισκέφθηκαν τα Κέντρα Υγείας και 
τις Μονάδες Υγείας και έλαβαν γνώση των ειδικών και τοπικών συνθηκών των εγκαταστάσεων τόσο για 
την καταπολέμηση τρωκτικών, εντόμων όσο και για την καταπολέμηση φιδιών, ώστε να προβλέψουν 
κάθε τι απαραίτητο για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται. 

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναγράφονται τα κάτωθι: 

 Αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Το τεχνικό μας προσωπικό που θα απασχοληθεί στα ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ και ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ γνωρίζει άριστα το τεχνικό αντικείμενο και διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες. 

11. O Ανάδοχος πρέπει να απασχολεί έναν (1) τουλάχιστο υπεύθυνο επιστήμονα (Γεωπόνο, 
Κτηνίατρο, Επόπτη Δημόσιας υγείας κλπ.) ως μόνιμο προσωπικό, η απασχόληση του οποίου να 
αποδεικνύεται από τη σχετική άδεια απεντόμωσης-μυοκτονίας της εταιρείας από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο υπεύθυνος επιστήμονας θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία 
της εργασίας, από τα υλικά παρέμβασης, τη λήψη μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται στους χώρους 
που γίνεται η καταπολέμηση. Επίσης θα υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά. 

 
Θ. Για την εφαρμογή των σκευασμάτων απαιτείται: 

1. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εγκεκριμένα φάρμακα για την καταπολέμηση 
εντόμων και τρωκτικών κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 4616/52519/16-5-2016 όπως τροποποιήθηκαν ή 
καταργήθηκαν διατάξεις του Π.Δ.205/2001, το κόστος των οποίων βαρύνει τον ανάδοχο. 

2. Να λαμβάνονται όσα ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης έχουν καθοριστεί με την έγκριση 
κυκλοφορίας αυτών ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους για την 
δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. 

3. Να δίνονται γραπτά στους υπευθύνους παρακολούθησης του έργου πληροφορίες που 
αφορούν τον τρόπο χρήσης τους, την δραστικότητα τους, αντίδοτα κλπ. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τις αντίστοιχες άδειες και τα δελτία δεδομένων 
ασφαλείας των σκευασμάτων που χρησιμοποιεί. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό σε ψεκαστικά και λοιπά μέσα 
για την καλή εφαρμογή της καταπολέμησης καθώς και γάντια, φόρμες, προσωπίδες κλπ. Για την 
προστασία των εργατών. 

6. Το προσωπικό που θα διενεργήσει τους ψεκασμούς καθώς και τις εφαρμογές μυοκτονίας θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να λαμβάνει όλα τα μέτρα ατομικής προφύλαξης κατά την 
εργασία αλλά και τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης των άλλων ανθρώπων, του οικοσυστήματος και 
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γενικότερα του περιβάλλοντος από τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα. 
7. Εκτός από τις παραπάνω προγραμματισμένες επισκέψεις και εφόσον παρουσιαστούν έντομα, 

τρωκτικά σε σημεία των χώρων που θα έχουν γίνει ήδη εργασίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
επαναλάβει τις εργασίες, χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

 

Ι. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ: 43.510,97 € με Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής:   

Προϋπολογισμός: 
Α) ΚΕΝΤΡΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ :  31.341,73€ με ΦΠΑ 
Β) ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) : 13.409,19€ με ΦΠΑ 
Γ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ : 760,05€ με ΦΠΑ 
Δ)ISO BOX : 1.000€ ΜΕ ΦΠΑ 
 

ΙΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Α/Α ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΒΑΔΟ (Τ.Μ) 

TIMH 
ENTOMOKTONIAΣ-

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 
0,5€/μ2 

0,62€/μ2 με ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ 
(1 κουτί)=16.13€ 

ΚΑΙ 20,0€ με ΦΠΑ 

1 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ V 1551,00 
775,50€ 

961,62€ με ΦΠΑ 
4*16,13=64,52€ 

4*20=80€ με ΦΠΑ 

2 ΘΕΡΜΗΣ 1431,00 
715,5€ 

887,22€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

3 ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ V + ISO BOX 1310,00 
655,00€ 

812,20€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

4 ΣΟΧΟΥ 1054,00 
527,00€ 

653,48€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

5 
ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ V + ISO 
BOX 

1094,52 
547,26€ 

678.60€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

6 ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1717,59 
858,79€ 

1064,90€ με ΦΠΑ 
4*16,13=64,52€ 

4*20=80€ με ΦΠΑ 

7 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ V + 2 ISO BOX 976,00 
488,00€ 

605,12€ με ΦΠΑ 
2*16,13=48,39€ 

2*20=60€ με ΦΠΑ 

8 ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ V + ISO BOX 1477,56 
738,78 

916,09€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

9 
ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ V + ISO 
BOX 

2049,82 
1024,91€ 

1270,88€ με ΦΠΑ 
5*16,13=80,65€ 

5*20=100€ μεΦΠΑ 

10 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 1161,79 
580,89€ 

720,30€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

11 ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 1.120,00 
560,00€ 

694,40€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

12 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1152,00 
576,00€ 

714,24€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

13 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ V 1514,60 
757,30€ 

939,05€ με ΦΠΑ 
4*16,13=64,52€ 

4*20=80€ με ΦΠΑ 

14 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ V 1150,00 
575,00€ 

713,00€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

15 ΝΙΓΡΙΤΑΣ V 1548,00 
774,00€ 

959,76€ με ΦΠΑ 
4*16,13=64,52€ 

4*20=80€ με ΦΠΑ 

16 ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ  V + ISO BOX 1135,00 
567,50€ 

703,70€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

17 ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ V 1108,00 
554,00€ 

686,96€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

18 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ V 1362,00 
681,00€ 

844,44€ με ΦΠΑ 
4*16,13=64,52€ 

4*20=80€ με ΦΠΑ 
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19 ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ V + ISO BOX 1140,00 
570,00€ 

706,80€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

20 ΔΡΟΣΑΤΟΥ V + ISO BOX 585,00 
292,50€ 

362,70€ με ΦΠΑ 
2*16,13=32,26€ 

2*20=40€ με ΦΠΑ 

21 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 1102,90 
551,45€ 

683,80€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

22 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 400,00 
200,00€ 

248,00€ με ΦΠΑ 
2*16,13=32,26€ 

2*20=80€ με ΦΠΑ 

23 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 1200,00 
600,00€ 

744,00 με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

24 ΣΑΠΠΩΝ V 1140,00 
570,00€ 

706,80€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

25 ΙΑΣΜΟΥ 1063,00 
531,50€ 

659,06€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

26 ΕΧΙΝΟΥ V 1254,90 
627,45€ 

778,04€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

27 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 916,52 
458,26€ 

568,24€ με ΦΠΑ 
2*16,13=32,26€ 

2*20=40€ με ΦΠΑ 

28 ΑΒΔΗΡΩΝ 1561,91 
780,95€ 

968,38€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

29 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ V 1637,47 
818,74 

1015,24€ με ΦΠΑ 
4*16,13=64,52€ 

4*20=80€ με ΦΠΑ 

30 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1326,11 
663,05€ 

822,18 με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

31 ΠΡΙΝΟΥ 1464,32 
732,16€ 

907,88€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

32 Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ V + ISO BOX 978,63 
489.32€ 

606,76€ με ΦΠΑ 
2*16,13=32,26€ 

2*20=40€ με ΦΠΑ 

33 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ V + ΙSΟ ΒΟΧ 605,94 
302,97€ 

375,68€ με ΦΠΑ 
2*16,13=32,26€ 

2*20=40€ με ΦΠΑ 

34 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ V + ISO BOX 1083,86 
541,93€ 

671,99 με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

35 ΔΙΚΑΙΩΝ V + ISO BOX 1039,85 
519.92€ 

644,70€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

36 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ V 1363,50 
681,75€ 

845,37€ με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ 43.776,79 
21.888,39€ 

27.141,60€ με ΦΠΑ 
110*16,13=1774,30€ 

110*20=2200,13€ με ΦΠΑ 

 

ΙΒ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) 

Α/Α 
KENTΡΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ) 

ΕΜΒΑΔΟ (Τ.Μ) 

TIMH 
ENTOMOKTONIAΣ-

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 
0,5€/μ2 

0,62€/μ2 με ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ 
(1κουτί=16,13€ 

KAI 20,00€ με ΦΠΑ) 

1 ΚΥ ΤΟΥΜΠΑΣ 2759,00 
1379,50 

1710,58 με ΦΠΑ 
OXI 

2 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥ 25

ης
 

ΜΑΡΤΙΟΥ 
300,00 

150,00 
186,00 με ΦΠΑ 

OXI 

3 
 ΚΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

2480 
1240,00 

1537,60 με ΦΠΑ 
OXI 

4 
ΚΥ 25

ης
ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
500,00 

250,00 
310,00 με ΦΠΑ 

OXI 

5 
ΚΥ 25

ης
ΜΑΡΤΙΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΦΟΙΝΙΚΑ 
590,00 

295,00 
365,80 με ΦΠΑ 

OXI 
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6 
ΚΥ 25

ης
ΜΑΡΤΙΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
568,00 

284,00 
352,16 με ΦΠΑ 

OXI 

7 ΚΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1607,00 
803,50 

996,34 με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

8 
ΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ V + 
ISO BOX 

852,30 
426,15 

528,43 με ΦΠΑ 
2*16,13=32,26€ 

2*20=40€ με ΦΠΑ 

9 ΚΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 1462,63 
731,31 

906,82 με ΦΠΑ 
OXI 

10 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΑΒΑΛΑ- 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΝΙΔΕΣ) 

310,00 
155,00 

192,20 με ΦΠΑ 
1*16,13=16,13€ 

1*20=20€ με ΦΠΑ 

11 
ΚΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

600,00 
300,00 

372,00 με ΦΠΑ 
2*16,13=32,26€ 

2*20=40€ με ΦΠΑ 

12 ΚΥ ΚΙΛΚΙΣ 1626,00 
813,00 

1008,12 με ΦΠΑ 
OXI 

13 ΚΥ ΣΕΡΡΩΝ 2916,45 
1458,22 

1808,19 με ΦΠΑ 
OXI 

14 ΚΥ ΔΡΑΜΑΣ 1769,00 
884,50 

1096,78 με ΦΠΑ 
OXI 

15 ΚΥ ΞΑΝΘΗΣ 1528,00 
764,00 

947,36 με ΦΠΑ 
3*16,13=48,39€ 

3*20=60€ με ΦΠΑ 

16 ΜΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 430,00 
215,00 

266.60 με ΦΠΑ 
1*16,13=16,13€ 

1*20=20€ με ΦΠΑ 

17 Π.Π.Ι ΔΟΞΑΤΟΥ 267,81 
133,91 

166,05 με ΦΠΑ 
1*16,13=16,13€ 

1*20=20€ με ΦΠΑ 

18 Π.Π.Ι ΟΦΡΥΝΙΟΥ 267,81 
133,91 

166,05 με ΦΠΑ 
1*16,13=16,13€ 

1*20=20€ με ΦΠΑ 

19 Π.Π.Ι ΦΕΡΡΩΝ 309,83 
154,92 

192,10 με ΦΠΑ 
1*16,13=16,13€ 

1*20=20€ με ΦΠΑ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ 21.143,83 
10.571,91 

13.109,17 με ΦΠΑ 
15*16,13=241,95 

15*20=300,02€ με ΦΠΑ 

 

ΙΓ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ 

   ΠΟΣΟΤΗΤΑ -ΤΙΜΗ 

Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Κ.Υ.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Π.Ι.ΣΗΜΑΝΤΡΑ 
1*16,13=16,13 
1*20=20€με ΦΠΑ 

  Π.Ι.ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 1* 

    

 KY KAΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Π.Ι. ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. ΦΟΥΡΚΑΣ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ 

 

  
Π.Ι ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ 

 

  
Π.Ι. ΦΩΚΑΙΑΣ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. ΑΦΥΤΟΥ 

 

  
Π.Ι. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ 

 

    

N.ΣΕΡΡΩΝ Κ.Υ.ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Π.Ι.ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 1* 

  Π.Ι.ΛΙΒΑΔΙΑΣ 1* 

  Π.Ι.ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ 1* 

  Π.Ι.ΚΕΡΚΙΝΗΣ 1* 
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 Κ.Υ.ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ Π.Ι.ΠΡΟΒΑΤΑ 1* 

  Π.Ι. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 1* 

  Π.Ι.ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 1* 

  Π.Ι.ΑΜΠΕΛΟΥ 1* 

 ΙΑΚ ΣΕΡΡΩΝ  1* 

    

 KY ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Π.Ι. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ  

  Π.Ι. ΧΑΡΟΠΟΥ  

  Π.Ι. ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ  

  Π.Ι ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ  

  Π.Ι. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ  

  Π.Ι. ΟΡΕΙΝΗΣ  

    

 KY ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ Π.Ι. ΠΡΩΤΗΣ  

  Π.Ι. ΑΓΓΙΣΤΑΣ  

  Π.Ι.ΗΛΙΟΚΩΜΗΣ  

  Π.Ι. ΚΡΗΝΙΔΑΣ  

  Π.Ι. ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ  

  Π.Ι. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ  

    

N. ΚΙΛΚΙΣ ΚΥ ΔΡΟΣΑΤΟΥ Π.Ι ΜΟΥΡΙΩΝ  

  Π.Ι ΧΕΡΣΟΥ  

    

    

Ν.ΞΑΝΘΗΣ Κ.Υ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Ι.ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ 1* 

  Π.Ι.ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1* 

  Π.Ι.ΤΟΞΟΤΩΝ 1* 

    

Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ Κ.Υ.ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Π.Ι.Ν.ΚΑΡΥΑΣ 1* 

  Π.Ι.ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 1* 

  Π.Ι.ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 1* 

  Π.Ι.ΠΕΡΝΗΣ 1* 

  Π.Ι.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 1* 

  Π.Ι.ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 1* 

  Π.Ι.ΛΕΚΑΝΗΣ 1* 

  Π.Ι.Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ 1* 

    

N.EBΡOY K.Y.ΣΟΥΦΛΙΟΥ   

  Π.Ι.ΤΥΧΕΡΟΥ 1* 

  Π.Ι.ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ 1* 

  Π.Ι.ΜΙΚ.ΔΕΡΕΙΟΥ 1* 

  Π.Ι.ΛΥΚΟΦΩΣ 1* 

  Π.Ι.ΠΕΠΛΟΥ 1* 

  Π.Ι.ΑΙΣΥΜΗΣ 1* 

    

 Κ.Υ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Π.Ι.ΘΟΥΡΙΟΥ 1* 

  Π.Ι.ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ 1* 

  Π.Ι.ΡΙΖΙΩΝ 1* 

    

 Κ.Υ.ΔΙΚΑΙΩΝ Π.Ι.ΚΥΠΡΙΝΟΥ 1* 

  Π.Ι.ΣΠΗΛΑΙΟΥ 1* 

  Π.Ι.ΟΡΜΕΝΙΟΥ 1* 

  Π.Ι.ΠΕΤΡΩΤΩΝ 1* 

    

 Κ.Υ. ΣΑΠΩΝ Π.Ι. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ  

  Π.Π.Ι. ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ  
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  Π.Ι. ΑΡΙΣΒΗΣ  

  Π.Ι.Ν. ΣΑΝΤΑΣ  

  Π.Ι.ΠΑΜΦΟΡΟΥ  

  Π.Ι. ΣΤΡΥΜΗΣ  

  Π.Π.Ι. ΦΙΛΛΥΡΑΣ  

  Π.Ι. ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ  

  Π.Ι. ΓΡΑΤΙΝΗΣ  

  Π.Ι. ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ  

  Π.Π.Ι. ΚΕΧΡΟΥ  

  Π.Π.Ι. ΟΡΓΑΝΗ  

  Π.Ι.ΑΡΡΙΑΝΩΝ  

    

 Κ.Υ. ΙΑΣΜΟΥ Π.Ι. ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ  

  Π.Ι. ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ  

  Π.Ι. ΑΣΩΜΑΤΩΝ  

  Π.Ι. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ  

  Π.Ι. ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ  

  Π.Ι. ΚΑΛΙΣΤΗΣ  

  Π.Ι. ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ  

  Π.Ι. ΣΩΣΤΟΥ  

    

    

    

    

    

Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Υ.Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Π.Ι.ΕΠΑΝΟΜΗΣ 1* 

  Π.Ι.ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 1* 

  Π.Ι.ΠΕΡΑΙΑΣ 1* 

    

 Κ.Υ ΜΑΔΥΤΟΥ ΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ  

  ΠΙ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ  

  Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ  

  ΕΞ. ΒΡΑΣΝΩΝ  

    

 KY ΘΕΡΜΗΣ Π. Ι ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ  

  Π. Ι ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ  

  Π.Ι Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ  

  Π.Ι ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ  

  Π.Ι ΣΟΥΡΩΤΗΣ  

  ISOBOX  

    

    

    

    

    

  ΣΥΝΟΛΟ 
38*16,13=612,94 
38*20=760,05€ με 
ΦΠΑ 

 
Το επιπλέον ποσό ( κατά προσέγγιση 3.000€ με ΦΠΑ ) αφορά προσθήκες νέων Περιφερειακών 

Ιατρείων και ISO BOX των Κέντρων Υγείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Τυποποιημένο Έντυπο για το Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)* 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα 
 

Για διαδικασίες σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος Ι θα ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι για τη 
δημιουργία και τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική υπηρεσία ESPD.  
Παραπομπή στη σχετική προκήρυξη που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  
 
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ : [..........] 
Ημερομηνία αποστολής : [..........] 
 
Εάν δεν δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, τότε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα 
πρέπει να συμπληρώσει τις πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύμβασης. 
 
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλείσθε να 
παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος Ι θα ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι για τη δημιουργία και 
τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική υπηρεσία ESPD. Σε αντίθετη περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει 
να συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα. 

Ταυτότητα αγοραστή:  Απάντηση:
 
 

Όνομα: Διοίκηση 4
ης

 Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 
Α.Φ.Μ.: 999122126 (ΔΟΥ: Δ’ Θεσσαλονίκης) 
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, ΤΚ 546 23, Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο: +30 2313327825 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email): promithies@4ype.gr 
Γενική διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https://www.4ype.gr/ 
  

Για ποια σύμβαση πρόκειται; Απάντηση:
 
 

 Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της σύμβασης: 
Διακήρυξη με αριθμό 49/2021, του συνοπτικού διαγωνισμού 
ανάδειξης Αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών απεντόμωσης, 
μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, για κάλυψη των αναγκών των 
Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4

ης
 Υγειονομικής Περιφέρειας 

Μακεδονίας και Θράκης, για δύο (2) έτη, (CPV: 90921000-9, 
Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης), συνολικού 
προϋπολογισμού σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ και 
ενενήντα επτά λεπτών (46,510.97€) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με 
δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον 
έτος και μέχρι του ποσού των #23.255,49€, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 

Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την 

αναθέτουσα αρχή: 
49/2021 

 

 
Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες σε κάθε ενότητα του ΕΕΕΣ θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον οικονομικό φορέα. 
 

 
 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

Α: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  
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Στοιχεία αναγνώρισης:  Απάντηση:
 
 

Επωνυμία  [  ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου, εάν υπάρχει: 
 
Εάν δεν υπάρχει αριθμός φορολογικού μητρώου, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει 

[  ] 
 
[  ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [..........] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

[..........] 
[..........] 
[..........] 
[..........] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση 

[  ] Ναι    Όχι [  ] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό 
(π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[  ] Ναι    Όχι [  ]  Άνευ Αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε 
και υπογράψτε το μέρος VI. 
 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή  
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
 
 
 
 
 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 

εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: 

 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

 
 
 
 
 
 
 
α) [..........] 
 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης. επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 
 

[..........]  [..........]  [..........]  [..........] 
 
 
 

γ) [..........] 
 
 
 
δ) [  ] Ναι    Όχι [  ] 

Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 
λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει 

βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά 
αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
ε) [  ] Ναι    Όχι [  ] 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης. επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 
 
[...........]  [...........]  [...........]  [...........] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης [  ] Ναι    Όχι [  ] 
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δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους; 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 

κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 

 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 

 
γ) Ενδεχομένως, επωνυμία της συμμετέχουσας 

κοινοπραξίας: 

 
 
α) [..........] 
 
 
 
β) [..........] 

 
 

 
γ) [..........] 
 
 

 
Β: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να 
εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση ,εάν υπάρχει:  Απάντηση:
 
 

Ονοματεπώνυμο· 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης 
εφόσον απαιτείται:  

[..........] 
 
[..........] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:  [..........] 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [..........] 

Τηλέφωνο:  [..........] 

Ηλ. Ταχυδρομείο:  [..........] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 
εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):  

[..........] 

 
Γ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

Στήριξη:  Απάντηση:
 
 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω:  

[  ] Ναι    Όχι [  ] 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους 
και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών. 
 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην 
επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση 
της σύμβασης. 
 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 
συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

 
Μέρος IΙI: Λόγοι αποκλεισμού 

 
Α: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ  

 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. 
2. διαφθορά / δωροδοκία. 
3. απάτη. 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες. 
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5. νομιμοποίηση εσόδων από παρόμοιες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των 
εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που 
ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:  

Απάντηση:
 
 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω, ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; 

[  ] Ναι    Όχι [  ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
[..........]  [..........]  [..........] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 
α)   Ημερομηνία της καταδίκης προσδιορίζοντας ποιο από 

τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους 
της καταδίκης, 

β)   Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ] 
γ)   Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία: [  ], σημείο-(α): [  ], λόγος(οι): [  ] 
 
 
β) [..........] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [..........] και σχετικό(ά) σημείο(α) 

[  ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):  
[..........]  [..........]  [..........] 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[  ] Ναι    Όχι [  ] 
 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [..........] 
 
 

Β: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ Ή ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:  Απάντηση:
 
 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην 
οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι 
άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

[  ] Ναι    Όχι [  ] 
 

 
 
 
Εάν όχι, αναφέρετε: 
α)   Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
β)   Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)   Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1. Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης       

απόφασης; 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 

 
2. Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε 
δ)   Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανόμενων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

Φόροι Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

 
 
α)   [..........] 
β)   [..........] 
 
γ1) [  ] Ναι    Όχι [  ] 
- [  ] Ναι    Όχι [  ] 
- [..........] 
 
- [..........] 

 
 
 
γ2) [..........] 
δ)  [  ] Ναι    Όχι [  ] 
Εάν ναι, ανα αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες: 
[..........] 

 
 
α)   [..........] 
β)   [..........] 
 
γ1) [  ] Ναι    Όχι [  ] 
- [  ] Ναι    Όχι [  ] 
- [..........] 
 
- [..........] 

 
 
 
γ2) [..........] 
δ)  [  ] Ναι    Όχι [  ] 
Εάν ναι, ανα αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες: 
[..........] 
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καταβολή τους; 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):  
[..........]  [..........]  [..........] 

 
 

Γ: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ 

 
Επισημαίνεται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ορισμένοι από τους ακόλουθους λόγους αποκλεισμού ενδέχεται να 
έχουν ορισθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης. Συνεπώς, το εθνικό 
δίκαιο ενδέχεται, για παράδειγμα, να προβλέπει ότι η έννοια του «σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος» μπορεί να καλύπτει 
διάφορες μορφές επαγγελματικής διαγωγής. 

 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα  

Απάντηση:
 
 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού,  
κοινωνικού και εργατικού δικαίου;  

[  ] Ναι    Όχι [  ]                                                                                          . 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που θα αποδεικνύουν 
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[  ] Ναι    Όχι [  ] 
Εάν  το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
[..........] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις: 
α)  πτώχευση, ή 
β)  διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ)  ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, ή 
ε)  έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, 

ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου 

 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 

οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές τις περιστάσεις 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[  ] Ναι    Όχι [  ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- [..........] 
- [..........] 

 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):  
[..........]  [..........]  [..........] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα; 
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[  ] Ναι    Όχι [  ] 
 
 
[..........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[  ] Ναι    Όχι [  ] 
 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
[..........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
 

[  ] Ναι    Όχι [  ] 
 
 
[..........] 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[  ] Ναι    Όχι [  ] 
 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
[..........] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη σύγκρουσης 
συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[  ] Ναι    Όχι [  ] 
 
 
 
[..........] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή 
ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης; 
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[  ] Ναι    Όχι [  ] 
 
 
 
 
 
[..........] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[  ] Ναι    Όχι [  ] 
 
 
 
 
 
 
 
[..........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[  ] Ναι    Όχι [  ] 
 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
[..........] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α)  δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής 

β)  δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ)  ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ)  δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής 
ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει 
εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση 

[  ] Ναι    Όχι [  ] 

 
 

Δ: ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 

 
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού Απάντηση:

 
 

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που 
ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης; 
 
Εάν η τεκμηρίωση που απαιτείται σύμφωνα με τη σχετική 
προκήρυξη ή τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[  ] Ναι    Όχι [  ] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):  
[..........]  [..........]  [..........] 

Σε κάθε περίπτωση στην οποία ισχύουν τυχόν αμιγώς 
εθνικοί λόγοι αποκλεισμού, έχει λάβει ο οικονομικός 

[  ] Ναι    Όχι [  ] 
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φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε υα μέτρα που λήφθηκαν: 

 
 
[..........]   

 
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 

Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 
α: ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
έχει δηλώσει στη σχετική προκήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση:
 
 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [  ] Ναι    Όχι [  ] 
 

 

Α: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη. 

 
Καταλληλότητα Απάντηση:

 
 

1. Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος μέλος εγκατάστασής του; 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[..........] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):  
[..........]  [..........]  [..........] 

 
Γ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη. 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
 
 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα 
του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά στην ορθή εκτέλεση και 
ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης): 
[..........] 
Έργα [..........] 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):  
[..........]  [..........]  [..........] 

 

 
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 
τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 
 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν, ή 

 
β) από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν 

ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στη 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και 
Θράκης [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται 
στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 
στ……………………………………………………………………………………………………... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) για τους σκοπούς της Διακήρυξης με αριθμό 49/2021, του συνοπτικού διαγωνισμού 
ανάδειξης Αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και 
οφιοαπώθησης, για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για δύο (2) έτη, (CPV: 90921000-9, 
Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης), συνολικού προϋπολογισμού σαράντα έξι 
χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (46,510.97€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με δικαίωμα προαίρεσης 
μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος και μέχρι του ποσού των #23.255,49€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. [προσδιορισμός της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και 
ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ΑΦΜ: ……………………………………………………  ΔΟΥ: ………………………………………………………………… 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………………………………… email: ……………………………………………………………… 
 

 
[ΠΙΝΑΚΑΣ 1] 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Α/Α ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΒΑΔΟ (Τ.Μ) 

TIMH 
ENTOMOKTONIAΣ-

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 
0,5€/μ2 χωρίς ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ 
(1 κουτί)=16.13€ 

χωρίς ΦΠΑ 

1 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ V 1551,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

2 ΘΕΡΜΗΣ 1431,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

3 ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ V + ISO BOX 1310,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

4 ΣΟΧΟΥ 1054,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

5 
ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ V + ISO 
BOX 

1094,52 … . …… , …… € … . …… , …… € 

6 ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1717,59 … . …… , …… € … . …… , …… € 

7 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ V + 2 ISO BOX 976,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

8 ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ V + ISO BOX 1477,56 … . …… , …… € … . …… , …… € 

9 
ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ V + ISO 
BOX 

2049,82 … . …… , …… € … . …… , …… € 

10 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 1161,79 … . …… , …… € … . …… , …… € 

11 ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 1.120,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

12 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1152,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

13 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ V 1514,60 … . …… , …… € … . …… , …… € 

14 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ V 1150,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

15 ΝΙΓΡΙΤΑΣ V 1548,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

16 ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ  V + ISO BOX 1135,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

17 ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ V 1108,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

18 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ V 1362,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

19 ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ V + ISO BOX 1140,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

20 ΔΡΟΣΑΤΟΥ V + ISO BOX 585,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

21 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 1102,90 … . …… , …… € … . …… , …… € 

22 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 400,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 
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23 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 1200,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

24 ΣΑΠΠΩΝ V 1140,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

25 ΙΑΣΜΟΥ 1063,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

26 ΕΧΙΝΟΥ V 1254,90 … . …… , …… € … . …… , …… € 

27 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 916,52 … . …… , …… € … . …… , …… € 

28 ΑΒΔΗΡΩΝ 1561,91 … . …… , …… € … . …… , …… € 

29 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ V 1637,47 … . …… , …… € … . …… , …… € 

30 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1326,11 … . …… , …… € … . …… , …… € 

31 ΠΡΙΝΟΥ 1464,32 … . …… , …… € … . …… , …… € 

32 Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ V + ISO BOX 978,63 … . …… , …… € … . …… , …… € 

33 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ V + ΙSΟ ΒΟΧ 605,94 … . …… , …… € … . …… , …… € 

34 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ V + ISO BOX 1083,86 … . …… , …… € … . …… , …… € 

35 ΔΙΚΑΙΩΝ V + ISO BOX 1039,85 … . …… , …… € … . …… , …… € 

36 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ V 1363,50 … . …… , …… € … . …… , …… € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ 43.776,79 … . …… , …… € … . …… , …… € 

 
[ΠΙΝΑΚΑΣ 2] 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) 

Α/Α 
KENTΡΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ) 

ΕΜΒΑΔΟ (Τ.Μ) 

TIMH 
ENTOMOKTONIAΣ-

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 
0,5€/μ2 χωρίς ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ 
(1κουτί=16,13€ 

χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΚΥ ΤΟΥΜΠΑΣ 2759,00 … . …… , …… € OXI 

2 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥ 25

ης
 

ΜΑΡΤΙΟΥ 
300,00 … . …… , …… € OXI 

3 
 ΚΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

2480 … . …… , …… € OXI 

4 
ΚΥ 25

ης
ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
500,00 … . …… , …… € OXI 

5 
ΚΥ 25

ης
ΜΑΡΤΙΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΦΟΙΝΙΚΑ 
590,00 … . …… , …… € OXI 

6 
ΚΥ 25

ης
ΜΑΡΤΙΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
568,00 … . …… , …… € OXI 

7 ΚΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1607,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

8 
ΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ V + 
ISO BOX 

852,30 … . …… , …… € … . …… , …… € 

9 ΚΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 1462,63 … . …… , …… € OXI 

10 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΑΒΑΛΑ- 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΝΙΔΕΣ) 

310,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

11 
ΚΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

600,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

12 ΚΥ ΚΙΛΚΙΣ 1626,00 … . …… , …… € OXI 
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13 ΚΥ ΣΕΡΡΩΝ 2916,45 … . …… , …… € OXI 

14 ΚΥ ΔΡΑΜΑΣ 1769,00 … . …… , …… € OXI 

15 ΚΥ ΞΑΝΘΗΣ 1528,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 
16 ΜΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 430,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 
17 Π.Π.Ι ΔΟΞΑΤΟΥ 267,81 … . …… , …… € … . …… , …… € 
18 Π.Π.Ι ΟΦΡΥΝΙΟΥ 267,81 … . …… , …… € … . …… , …… € 
19 Π.Π.Ι ΦΕΡΡΩΝ 309,83 … . …… , …… € … . …… , …… € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ 21.143,83 … . …… , …… € … . …… , …… € 

 
[ΠΙΝΑΚΑΣ 3] 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ 

   
ΠΟΣΟΤΗΤΑ –ΤΙΜΗ 

χωρίς ΦΠΑ 

Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Κ.Υ.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Π.Ι.ΣΗΜΑΝΤΡΑ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

    

 KY KAΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Π.Ι. ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. ΦΟΥΡΚΑΣ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ 

 

  
Π.Ι ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ 

 

  
Π.Ι. ΦΩΚΑΙΑΣ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. ΑΦΥΤΟΥ 

 

  
Π.Ι. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ 

 

    

N.ΣΕΡΡΩΝ Κ.Υ.ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Π.Ι.ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΛΙΒΑΔΙΑΣ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΚΕΡΚΙΝΗΣ 1*… , …… = … , …… € 

 Κ.Υ.ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ Π.Ι.ΠΡΟΒΑΤΑ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΑΜΠΕΛΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

 ΙΑΚ ΣΕΡΡΩΝ  1*… , …… = … , …… € 

    

 KY ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Π.Ι. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ  

  Π.Ι. ΧΑΡΟΠΟΥ  

  Π.Ι. ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ  

  Π.Ι ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ  

  Π.Ι. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ  

  Π.Ι. ΟΡΕΙΝΗΣ  

    

 KY ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ Π.Ι. ΠΡΩΤΗΣ  

  Π.Ι. ΑΓΓΙΣΤΑΣ  

  Π.Ι.ΗΛΙΟΚΩΜΗΣ  

  Π.Ι. ΚΡΗΝΙΔΑΣ  

  Π.Ι. ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ  

  Π.Ι. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ  

    

N. ΚΙΛΚΙΣ ΚΥ ΔΡΟΣΑΤΟΥ Π.Ι ΜΟΥΡΙΩΝ  

  Π.Ι ΧΕΡΣΟΥ  
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Ν.ΞΑΝΘΗΣ Κ.Υ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Ι.ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΤΟΞΟΤΩΝ 1*… , …… = … , …… € 

    

Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ Κ.Υ.ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Π.Ι.Ν.ΚΑΡΥΑΣ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΠΕΡΝΗΣ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΛΕΚΑΝΗΣ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ 1*… , …… = … , …… € 

    

N.EBΡOY K.Y.ΣΟΥΦΛΙΟΥ   

  Π.Ι.ΤΥΧΕΡΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΜΙΚ.ΔΕΡΕΙΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΛΥΚΟΦΩΣ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΠΕΠΛΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΑΙΣΥΜΗΣ 1*… , …… = … , …… € 

    

 Κ.Υ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Π.Ι.ΘΟΥΡΙΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΡΙΖΙΩΝ 1*… , …… = … , …… € 

    

 Κ.Υ.ΔΙΚΑΙΩΝ Π.Ι.ΚΥΠΡΙΝΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΣΠΗΛΑΙΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΟΡΜΕΝΙΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΠΕΤΡΩΤΩΝ 1*… , …… = … , …… € 

    

 Κ.Υ. ΣΑΠΩΝ Π.Ι. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ  

  Π.Π.Ι. ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ  

  Π.Ι. ΑΡΙΣΒΗΣ  

  Π.Ι.Ν. ΣΑΝΤΑΣ  

  Π.Ι.ΠΑΜΦΟΡΟΥ  

  Π.Ι. ΣΤΡΥΜΗΣ  

  Π.Π.Ι. ΦΙΛΛΥΡΑΣ  

  Π.Ι. ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ  

  Π.Ι. ΓΡΑΤΙΝΗΣ  

  Π.Ι. ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ  

  Π.Π.Ι. ΚΕΧΡΟΥ  

  Π.Π.Ι. ΟΡΓΑΝΗ  

  Π.Ι.ΑΡΡΙΑΝΩΝ  

    

 Κ.Υ. ΙΑΣΜΟΥ Π.Ι. ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ  

  Π.Ι. ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ  

  Π.Ι. ΑΣΩΜΑΤΩΝ  

  Π.Ι. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ  

  Π.Ι. ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ  

  Π.Ι. ΚΑΛΙΣΤΗΣ  

  Π.Ι. ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ  

  Π.Ι. ΣΩΣΤΟΥ  
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Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Υ.Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Π.Ι.ΕΠΑΝΟΜΗΣ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΠΕΡΑΙΑΣ 1*… , …… = … , …… € 

    

 Κ.Υ ΜΑΔΥΤΟΥ ΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ  

  ΠΙ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ  

  Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ  

  ΕΞ. ΒΡΑΣΝΩΝ  

    

 KY ΘΕΡΜΗΣ Π. Ι ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ  

  Π. Ι ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ  

  Π.Ι Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ  

  Π.Ι ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ  

  Π.Ι ΣΟΥΡΩΤΗΣ  

  ISOBOX  

    

    

    

    

    

  ΣΥΝΟΛΟ 38*… , …… = … , ……€ 

 
 

 [ΠΙΝΑΚΑΣ 4] 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ-
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ € 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ € 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ … . …… , …… € … . …… , …… € 

2 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΜΥ) … . …… , …… € … . …… , …… € 

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ … . …… , …… € … . …… , …… € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ … . …… , …… € 

ΦΠΑ 24% (ΠΛΗΝ ΑΓ.ΟΡΟΥΣ ΦΠΑ 0%) … . …… , …… € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ … . …… , …… € 

 
 

ΤΟΠΟΣ: ……………………………, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……/……/………… 
 
 
 

(σφραγίδα  
& 

υπογραφή εκπροσώπου) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

Σχέδιο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

 
 

Ονομασία 

Τράπεζας:             

Κατάστημα:             

(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. – FAX):          

Ημερομηνία Έκδοσης:            

Προς: 4ης Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ……… ΓΙΑ …………… ΕΥΡΩ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός 
…………… Αριθμός ……… Τ.Κ. ………] ή 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 

και μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………………………, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό …………………… που αφορά στο διαγωνισμό της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης για το έργο 
«……………………» συνολικής αξίας …………………, σύμφωνα με τη με αριθμό ………………… Διακήρυξης σας 
και με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ……………… . 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… ή Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί 
ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας 
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 
 





Διακήρυξη με αριθμό 49/2021,  
υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, για κάλυψη αναγκών των Κέντρων Υγείας. 

Σελίδα 66 από 78   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Σχέδιο Σύμβασης  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
Αριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ………/20…… 

Ανάθεσης των υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, για κάλυψη των 

αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 

Θράκης, για δύο (2) έτη. 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ………………………… , …… ……………………………… του έτους 20…… οι πιο 

κάτω συμβαλλόμενοι: 

Αφενός: 

1. Ο κ. Δημήτριος Τσαλικάκης Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 

Θράκης, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή νόμιμα την 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης που 

εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Α.Φ.Μ. 999122126, Δ.Ο.Υ Δ΄ Θεσσαλονίκης και 

η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου: 

2. … κ…… …………………………………………… … . …………………………………………………… που εκπροσωπεί 

νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης την ατομική επιχείρηση με επωνυμία 

«……………………………………», η οποία εδρεύει στ…… ……………………… ……………………, Τ.Κ. ……… ……, με 

Α.Φ.Μ. ………………………………, Δ.Ο.Υ. ……………………………… (τηλ.: ……………… …………………, email: 

……………………@……………………) και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο 

Ανάδοχος» 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 (ΦΕΚ 125/ 21-08-1986/Τεύχος Α΄, παραγράφου 2 του άρθρου 
1, παραγράφου 2 του άρθρου 54 και παραγράφου 3 του άρθρου 58) απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η 
παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγ. Όρους. 

2. Τον Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/27-05-2016/Τεύχος Α’) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και 
την ΥΑΠ 7395/4269/1987 (ΦΕΚ 720/ 15-12-1987/Τεύχος Β’) «Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο 
προστιθέμενης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και 
προς την περιοχή του Αγίου Όρους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό στην 
περιοχή αυτή» 

3. Τη διακήρυξη του με αριθμό 49/2021 συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: …………………………), 
ανάδειξης Αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, 
για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας και Θράκης, για δύο (2) έτη,. 

4. Την από …….-……..-20…… και με αριθμό πρωτ. 4ης Υ.Πε. ……………/……-……-20…… προσφορά του 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΑΔΑΜ: ……………………………… 
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Αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 

5. Τη με αριθμό πρωτ. ……………/……-……-20…… (ΑΔΑ: ……………………-………) Απόφαση Διοικητή της 4ης 
Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, στον 
Ανάδοχο. 

6. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ………… με αριθμό πρωτ. ……………/……-……-20…… (ΑΔΑ: 
……………………-………). 

7. Το με αριθμό. πρωτ. ……………/……-……-20…… έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε 
στον Ανάδοχο, η κατακύρωση του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού 

 

Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει την, για δύο (2) έτη, εκτέλεση των υπηρεσιών 

απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας (όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στον [ΠΙΝΑΚΑ 1]), αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 

Θράκης, συνολικής δαπάνης «…………………………………… ευρώ και ………………………… λεπτών» 

(………………,……€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (πλην Αγίου Όρους ΦΠΑ 0%), στο δεύτερο 

συμβαλλόμενο ο οποίος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα παρακάτω άρθρα: 

 
Άρθρο 1ο  
ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα 
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, 
κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν 
και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. 

Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 
τηλεγραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Υπηρεσία ή/και Προμήθεια: Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης των 
Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, για δύο (2) έτη. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, 

Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα. 

Προσφορά: Η αριθμό πρωτ. 4ης Υ.Πε. ……………/……-……-20……, προσφορά του Αναδόχου προς την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 
υλοποίηση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς 
και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και είναι κατά σειρά ισχύος :  

 Η Σύμβαση. 

 Η διακήρυξη. 

 Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

 Προϋπολογισμός του έργου. 

 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

 Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του έργου. 
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Άρθρο 2ο  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η από τον Ανάδοχο και για δύο (2) έτη, παροχή των 
υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας (που 
αναλυτικά περιγράφουν οι κατωτέρω [ΠΙΝΑΚΑΣ 5], [ΠΙΝΑΚΑΣ 6], [ΠΙΝΑΚΑΣ 7] και [ΠΙΝΑΚΑΣ 8]), 
αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 90921000-9, Υπηρεσίες 
απολύμανσης και εξολόθρευσης), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω στη παρούσα και στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Διακήρυξης με αριθμό 49/2021 του σχετικού Συνοπτικού Διαγωνισμού της 
Αναθέτουσας Αρχής και θα εκτελεστούν σύμφωνα με την Προσφορά του Αναδόχου, που θεωρούνται 
στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας, σε συνδυασμό με τους όρους της με αριθμό 
49/2021 Διακήρυξης και την με αριθμό πρωτ. ……………/……-……-2019 (ΑΔΑ: …………ΟΡ1Ο-………) 
απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Ο ανάδοχος της εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

Αντικείμενο σύμβασης: (η υπηρεσία αναλυτικά)  

(σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης)……………………………………………. 
 
Οι εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο αντικείμενο της σύμβασης είναι οι κάτωθι: 
 

[ΠΙΝΑΚΑΣ 5] 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Α/Α ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΒΑΔΟ (Τ.Μ) 

TIMH 
ENTOMOKTONIAΣ-

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 
0,5€/μ2 χωρίς ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ 
(1 κουτί)=16.13€ 

χωρίς ΦΠΑ 

1 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ V 1551,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

2 ΘΕΡΜΗΣ 1431,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

3 ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ V + ISO BOX 1310,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

4 ΣΟΧΟΥ 1054,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

5 
ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ V + ISO 
BOX 

1094,52 … . …… , …… € … . …… , …… € 

6 ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1717,59 … . …… , …… € … . …… , …… € 

7 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ V + 2 ISO BOX 976,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

8 ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ V + ISO BOX 1477,56 … . …… , …… € … . …… , …… € 

9 
ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ V + ISO 
BOX 

2049,82 … . …… , …… € … . …… , …… € 

10 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 1161,79 … . …… , …… € … . …… , …… € 

11 ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 1.120,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

12 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1152,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

13 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ V 1514,60 … . …… , …… € … . …… , …… € 

14 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ V 1150,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

15 ΝΙΓΡΙΤΑΣ V 1548,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 
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16 ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ  V + ISO BOX 1135,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

17 ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ V 1108,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

18 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ V 1362,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

19 ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ V + ISO BOX 1140,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

20 ΔΡΟΣΑΤΟΥ V + ISO BOX 585,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

21 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 1102,90 … . …… , …… € … . …… , …… € 

22 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 400,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

23 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 1200,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

24 ΣΑΠΠΩΝ V 1140,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

25 ΙΑΣΜΟΥ 1063,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

26 ΕΧΙΝΟΥ V 1254,90 … . …… , …… € … . …… , …… € 

27 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 916,52 … . …… , …… € … . …… , …… € 

28 ΑΒΔΗΡΩΝ 1561,91 … . …… , …… € … . …… , …… € 

29 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ V 1637,47 … . …… , …… € … . …… , …… € 

30 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1326,11 … . …… , …… € … . …… , …… € 

31 ΠΡΙΝΟΥ 1464,32 … . …… , …… € … . …… , …… € 

32 Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ V + ISO BOX 978,63 … . …… , …… € … . …… , …… € 

33 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ V + ΙSΟ ΒΟΧ 605,94 … . …… , …… € … . …… , …… € 

34 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ V + ISO BOX 1083,86 … . …… , …… € … . …… , …… € 

35 ΔΙΚΑΙΩΝ V + ISO BOX 1039,85 … . …… , …… € … . …… , …… € 

36 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ V 1363,50 … . …… , …… € … . …… , …… € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ 43.776,79 … . …… , …… € … . …… , …… € 

 
[ΠΙΝΑΚΑΣ 6] 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) 

Α/Α 
KENTΡΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ) 

ΕΜΒΑΔΟ (Τ.Μ) 

TIMH 
ENTOMOKTONIAΣ-

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 
0,5€/μ2 χωρίς ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ 
(1κουτί=16,13€ 

χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΚΥ ΤΟΥΜΠΑΣ 2759,00 … . …… , …… € OXI 

2 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥ 25

ης
 

ΜΑΡΤΙΟΥ 
300,00 … . …… , …… € OXI 

3 
 ΚΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

2480 … . …… , …… € OXI 

4 
ΚΥ 25

ης
ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
500,00 … . …… , …… € OXI 
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5 
ΚΥ 25

ης
ΜΑΡΤΙΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΦΟΙΝΙΚΑ 
590,00 … . …… , …… € OXI 

6 
ΚΥ 25

ης
ΜΑΡΤΙΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
568,00 … . …… , …… € OXI 

7 ΚΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1607,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

8 
ΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ V + 
ISO BOX 

852,30 … . …… , …… € … . …… , …… € 

9 ΚΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 1462,63 … . …… , …… € OXI 

10 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΑΒΑΛΑ- 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΝΙΔΕΣ) 

310,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

11 
ΚΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

600,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 

12 ΚΥ ΚΙΛΚΙΣ 1626,00 … . …… , …… € OXI 

13 ΚΥ ΣΕΡΡΩΝ 2916,45 … . …… , …… € OXI 

14 ΚΥ ΔΡΑΜΑΣ 1769,00 … . …… , …… € OXI 

15 ΚΥ ΞΑΝΘΗΣ 1528,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 
16 ΜΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 430,00 … . …… , …… € … . …… , …… € 
17 Π.Π.Ι ΔΟΞΑΤΟΥ 267,81 … . …… , …… € … . …… , …… € 
18 Π.Π.Ι ΟΦΡΥΝΙΟΥ 267,81 … . …… , …… € … . …… , …… € 
19 Π.Π.Ι ΦΕΡΡΩΝ 309,83 … . …… , …… € … . …… , …… € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ 21.143,83 … . …… , …… € … . …… , …… € 

 
[ΠΙΝΑΚΑΣ 7] 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ 

   
ΠΟΣΟΤΗΤΑ –ΤΙΜΗ 

χωρίς ΦΠΑ 

Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Κ.Υ.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Π.Ι.ΣΗΜΑΝΤΡΑ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

    

 KY KAΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Π.Ι. ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. ΦΟΥΡΚΑΣ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ 

 

  
Π.Ι ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ 

 

  
Π.Ι. ΦΩΚΑΙΑΣ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. ΑΦΥΤΟΥ 

 

  
Π.Ι. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ 
- ΑΓΡ. ΕΞΕΤ. ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ 

 

    

N.ΣΕΡΡΩΝ Κ.Υ.ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Π.Ι.ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΛΙΒΑΔΙΑΣ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΚΕΡΚΙΝΗΣ 1*… , …… = … , …… € 

 Κ.Υ.ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ Π.Ι.ΠΡΟΒΑΤΑ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΑΜΠΕΛΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

 ΙΑΚ ΣΕΡΡΩΝ  1*… , …… = … , …… € 

    

 KY ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Π.Ι. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ  

  Π.Ι. ΧΑΡΟΠΟΥ  
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  Π.Ι. ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ  

  Π.Ι ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ  

  Π.Ι. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ  

  Π.Ι. ΟΡΕΙΝΗΣ  

    

 KY ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ Π.Ι. ΠΡΩΤΗΣ  

  Π.Ι. ΑΓΓΙΣΤΑΣ  

  Π.Ι.ΗΛΙΟΚΩΜΗΣ  

  Π.Ι. ΚΡΗΝΙΔΑΣ  

  Π.Ι. ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ  

  Π.Ι. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ  

    

N. ΚΙΛΚΙΣ ΚΥ ΔΡΟΣΑΤΟΥ Π.Ι ΜΟΥΡΙΩΝ  

  Π.Ι ΧΕΡΣΟΥ  

    

    

Ν.ΞΑΝΘΗΣ Κ.Υ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Ι.ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΤΟΞΟΤΩΝ 1*… , …… = … , …… € 

    

Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ Κ.Υ.ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Π.Ι.Ν.ΚΑΡΥΑΣ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΠΕΡΝΗΣ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΛΕΚΑΝΗΣ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ 1*… , …… = … , …… € 

    

N.EBΡOY K.Y.ΣΟΥΦΛΙΟΥ   

  Π.Ι.ΤΥΧΕΡΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΜΙΚ.ΔΕΡΕΙΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΛΥΚΟΦΩΣ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΠΕΠΛΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΑΙΣΥΜΗΣ 1*… , …… = … , …… € 

    

 Κ.Υ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Π.Ι.ΘΟΥΡΙΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΡΙΖΙΩΝ 1*… , …… = … , …… € 

    

 Κ.Υ.ΔΙΚΑΙΩΝ Π.Ι.ΚΥΠΡΙΝΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΣΠΗΛΑΙΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΟΡΜΕΝΙΟΥ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΠΕΤΡΩΤΩΝ 1*… , …… = … , …… € 

    

 Κ.Υ. ΣΑΠΩΝ Π.Ι. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ  

  Π.Π.Ι. ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ  

  Π.Ι. ΑΡΙΣΒΗΣ  

  Π.Ι.Ν. ΣΑΝΤΑΣ  

  Π.Ι.ΠΑΜΦΟΡΟΥ  

  Π.Ι. ΣΤΡΥΜΗΣ  

  Π.Π.Ι. ΦΙΛΛΥΡΑΣ  

  Π.Ι. ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ  

  Π.Ι. ΓΡΑΤΙΝΗΣ  

  Π.Ι. ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ  
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  Π.Π.Ι. ΚΕΧΡΟΥ  

  Π.Π.Ι. ΟΡΓΑΝΗ  

  Π.Ι.ΑΡΡΙΑΝΩΝ  

    

 Κ.Υ. ΙΑΣΜΟΥ Π.Ι. ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ  

  Π.Ι. ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ  

  Π.Ι. ΑΣΩΜΑΤΩΝ  

  Π.Ι. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ  

  Π.Ι. ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ  

  Π.Ι. ΚΑΛΙΣΤΗΣ  

  Π.Ι. ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ  

  Π.Ι. ΣΩΣΤΟΥ  

    

    

    

    

    

Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Υ.Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Π.Ι.ΕΠΑΝΟΜΗΣ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 1*… , …… = … , …… € 

  Π.Ι.ΠΕΡΑΙΑΣ 1*… , …… = … , …… € 

    

 Κ.Υ ΜΑΔΥΤΟΥ ΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ  

  ΠΙ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ  

  Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ  

  ΕΞ. ΒΡΑΣΝΩΝ  

    

 KY ΘΕΡΜΗΣ Π. Ι ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ  

  Π. Ι ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ  

  Π.Ι Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ  

  Π.Ι ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ  

  Π.Ι ΣΟΥΡΩΤΗΣ  

  ISOBOX  

    

    

    

    

    

  ΣΥΝΟΛΟ 38*… , …… = … , ……€ 

 
Ακολουθεί συγκεντρωτικός Πίνακας ανάλυσης των δαπανών: 

 [ΠΙΝΑΚΑΣ 8] 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Α/Α ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ-
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ € 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ € 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ … . …… , …… € … . …… , …… € 

2 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΜΥ) … . …… , …… € … . …… , …… € 

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ … . …… , …… € … . …… , …… € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ … . …… , …… € 

ΦΠΑ 24% (ΠΛΗΝ ΑΓ.ΟΡΟΥΣ ΦΠΑ 0%) … . …… , …… € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ … . …… , …… € 
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…………………………………………………………………… 
…………………………… 
 

Άρθρο 3ο  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκειά της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη και τίθεται σε ισχύ, κατόπιν της υπογραφής 
αυτής, από την ημερομηνία ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η Αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα προαίρεσης μονοετούς (1-έτους) μονομερούς παράτασης 
έως του ποσού των …………………………………………………………………… ευρώ (……………………€), έπειτα από 
απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 

 
Άρθρο 4ο  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ολοκληρώσει το σύνολο εργασιών 
συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των απαιτούμενων αναλώσιμων υλικών που περιλαμβάνονται 
στον παρούσα σύμβαση, εντός του χρόνου ισχύος αυτής. 

Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών και παραλαβής των 
προβλεπόμενων αναλώσιμων και τυχόν ανταλλακτικών, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους 
της διακήρυξης και με τους όρους της τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν 
παραρτήματα της σύμβασης.  

Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από ειδική τριμελή επιτροπή 
ελέγχου καλής εκτέλεσης εργασιών, που θα εκδίδει σχετικό πρωτόκολλο και η οποία ορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 219 και 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016. 

Η παραλαβή των προβλεπόμενων αναλωσίμων και των τυχόν ανταλλακτικών, θα 
πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή, η οποία αφού ελέγξει την ποιότητα, ποσότητα και λοιπά 
στοιχεία αυτών, θα συντάξει τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής. Κατά τα λοιπά, ως προς την 
παραλαβή, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016 

 
Άρθρο 5ο  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η / ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016 υπολογίζονται ως εξής: 
(α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

(β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

(γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 
και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 
έχει εκτελεστεί πλήρως. 
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Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο.. 
 

Άρθρο 6ο  
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται 
κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. Συγκεκριμένα, αν το υλικό 
φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται 
επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που 
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, 
το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον 
υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση – παράδοση ή αντικατάσταση 
των υλικών, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο 
χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 
 

Άρθρο 7ο  
ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Α)  Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο, ανέρχεται στο 
ποσό των «…………………………… ευρώ και …………………… λεπτών» (…………,……€) πλέον Φ.Π.Α., ο 
αναλογούν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) με ποσοστό 24% (πλην Αγίου Όρους 0%) ανέρχεται 
στο ποσό των «…………………………… ευρώ και …………………… λεπτών» (…………,……€). Η συνολική τιμή 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. ανέρχεται σε «…………………………… ευρώ και …………………… 
λεπτά» (…………,……€). 

Β)  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό 
αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα 
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την 
εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Γ)  Η πληρωμή του Αναδόχου, για την εργασία και υλικά θα γίνεται από την αρμόδια 
υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε τρίμηνο (3-μηνο) παροχής του έργου (δεδουλευμένα) με 
το αντίστοιχο ποσό (3/12 της συνολικής ετήσιας αμοιβής), με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, όπως ισχύουν σήμερα.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι να κατατίθενται 
στην οικονομική υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής: 

α) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης των εργασιών, υπογεγραμμένο από την ειδική τριμελή 
επιτροπή ελέγχου και καλής εκτέλεσης των εργασιών που ορίζεται από τη Διοίκηση της 4ης Υ.Πε. 

β) Δελτία αποστολής και τιμολόγια, εφόσον αφορούν παράδοση υλικών, για το αντίστοιχο 
τρίμηνο. 

γ) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για το αντίστοιχο τρίμηνο (3-μηνο). 
δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, όταν αυτά ζητηθούν από την Υπηρεσία. 

Δ)  Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των υπηρεσιών και 
των ειδών. Οι κρατήσεις είναι οι ακόλουθες: 

i. Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης 
μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία εισήχθη 
με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 
3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010): 2,00%. 
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ii. H προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος, 
σύμφωνα με το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’/23-7-2013). 

iii. Κράτηση 0,07% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ’ 
αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% ως και κάθε άλλη τυχόν προβλεπόμενη νόμιμη επιβάρυνση. 

iv. Κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ 
(βάσει της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και της ΚΥΑ 1191/14-3-2017-ΦΕΚ 969/22-3-2017, 
τ. Β). 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα 
Αρχή και θα υπολογίζεται χωριστά. 
 

Άρθρο 8ο  
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση των 
Υπηρεσιών της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με 
αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή …………………………………………………………………..…………….., 
ποσού …………………….. ευρώ …………………….. (………… €) (4% της συμφωνούμενης με την παρούσα 
αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η 
οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.  

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και των παρατάσεων 
αυτής και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο 
πρωτόκολλο παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης η 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης δικαιούται, σε 
περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου, να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε 
ζημίας θετικής ή αποθετικής που υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής 
νομοθεσίας. 
 

Άρθρο 9ο  
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α)  Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
της σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών (ή/και της προμήθειας τυχόν ανταλλακτικών). 

Β)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν 
την πορεία καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

Γ)  Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 
τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

Δ)  Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, να αναφέρει εγγράφως 
και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Ε)  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει τις υπηρεσίες (ή/και να 
παραδώσει τα συμβατικά είδη) που περιγράφονται στη σύμβαση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα 
σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, ώστε να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

ΣΤ)  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα 
συμβατικά είδη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας 
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προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 
Ζ)  Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται 

ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 

Η)  Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Θ)  Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 
 

Άρθρο 10ο  
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου.  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλεστεί ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 

Άρθρο 11ο  
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
(α) Οι υπηρεσίες δεν παρασχέθηκαν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
(β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 

(α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
περίπτωση. 

(β) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των αναθέσεων 
των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 74, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 
Άρθρο 12ο  

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Άρθρο 13ο  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
(α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 
όργανο. 
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(β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 
(γ) Ολοκληρώθηκε το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. 
(δ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
(ε) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 

Άρθρο 14ο  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

H Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγέλλει την παρούσα σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

(α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

(β) Ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και, ως εκ τούτου, 
θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

(γ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με 
απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

Άρθρο 15ο  
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 
127 και 205 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

Άρθρο 16ο  
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής ο ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο, το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την εκτέλεση 
των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της παρούσης. Ο ανάδοχος 
μεταφέρει την εν λόγω υποχρέωση σε όλους τους υπαλλήλους ή συνεργάτες του που εμπλέκονται 
άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας και διασφαλίζει ότι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και έχουν 
δεσμευτεί με τις εν λόγω υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Σε περίπτωση που υπάρξει 
διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον ανάδοχο ή και στους υπαλλήλους ή 
συνεργάτες του κατά τα ανωτέρω, το γεγονός αυτό θα αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της 
παρούσας και παράλληλα θα δίνει στο Νοσοκομείο το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις 
άμεσες και έμμεσες θετικές ή και αποθετικές ζημιές θα έχει κατά περίπτωση υποστεί. Ο ανάδοχος 
δηλώνει λειτουργεί και παρέχει τις υπηρεσίες της σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες που θέτουν 
οι κανονισμοί και οι νόμοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτοί ισχύουν σε 
σχέση με την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τυχόν λαμβάνει από το 
Νοσοκομείο στα πλαίσια της παρούσας και έχει δεσμεύσει σχετικά και τους υπαλλήλους, συνεργάτες 
και κάθε άλλον που τυχόν ενεργεί για λογαριασμό του. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που 
ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και 
πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε 
το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε 
περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 
απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες 
δηλώσεις σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες – το υπό ανάθεση έργο χωρίς την προηγούμενη 
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συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις 
υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα 
τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Οι προαναφερόμενοι όροι περί 
εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 
 

Άρθρο 17ο  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και 
ρητή συμφωνία των μερών και ύστερα από γνώμη του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τα άρθρα 132 
και 201 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 18ο  
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η κατατεθείσα Προσφορά του Αναδόχου αποτελούν 
συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής 
ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

(α) Η παρούσα σύμβαση. 
(β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. 
(γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού. 
(δ) Η Προσφορά του Αναδόχου. 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων 
της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση. 

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την 

Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα … κ…… …………………………… 

………………………………………, Διεύθυνση: ………………………………… ………, ……………………… - Τ.Κ. ……… ……, 

τηλ: …………… ………………, email: ……………………@……………………………………… . 

 
Άρθρο 19ο  

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε 
διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης 
που θα υπογραφεί, με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα αρμόδια δικαστήρια, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου. 

 
Τα παραπάνω βεβαιώθηκαν, έγιναν αποδεκτά και συμφωνήθηκαν και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. 

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) πρωτότυπα, 

ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος και δύο (2) η Αναθέτουσα Αρχή. 

 
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Για την Αναθέτουσα Αρχή Για την Ανάδοχο Εταιρεία 




