
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ Σελίδα 1 
 

                                                                                                 
 
 
 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
  ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                       
6θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΥΣ 
ΚΟΙΝΘΟΥ 191 Τ.Κ.21231  
Δ/νςθ Διοικθτικοφ 
Τμιμα Οικονομικό  
Γραφείο: Ρρομθκειϊν 
Ρλθροφορίεσ: Χ.ΗΕΜΡΕΚΟΥ  
ΤΘΛ.27513 60172 
E-mail: promithies1@gna.gr 
 
 

 
ΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ  Δ24/2022  

 
ΡΟΧΕΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

για τθν Ανάδειξθ Αναδόχου για τισ  Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ Ανελκυςτιρων (ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΕΣ) CPV 50750000-7 
τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ Άργουσ & ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ,  

εκτιμϊμενθσ αξίασ 3.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ ΚΑΕ 0889  
 

Με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμι  
(χαμθλότερθ τιμι) 

 
 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ                                           
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Είδοσ Διαδικαςίασ Ανάκεςθσ : Ρρόχειροσ  Διαγωνιςμόσ                                                                                                     

Ανακζτουςα Αρχι : Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ –Νοςθλευτικι Μονάδα Άργουσ   

Ζδρα: Κορίνκου 191 -  Τ.Κ.21231 -  Άργοσ  

Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ :  Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ Ανελκυςτιρων  

Συνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ 
ςφμβαςθσ  

3.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του  Φ.Ρ.Α. 

Κωδικόσ Αρικμοφ Εξόδου (ΚΑΕ) : 0889 

Κριτιριο Ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ: 
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ  πλζον ςυμφζρουςασ 
από οικονομικι άποψθ προςφοράσ  βάςθ τθσ τιμισ                                             
( χαμθλότερθ τιμι ) 

Χρόνοσ Διενζργειασ : Θμερομθνία : 31/10/2022 

Χρθματοδότθςθ: Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ του Φορζα ζτουσ 2022-2023 

Κωδικόσ CPV :  50750000-7 

Μονάδα Μζτρθςθσ : Υπθρεςία  

Διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ : Ζνα (1) ζτοσ 

 

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΚΘΜΔΘ 
ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΘΝ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 
ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΘΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
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2. ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

 
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ : 
 
- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 
- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν 

οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  
- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό υνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό 

πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο, διατάξεισ για 
τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο 
και άλλεσ διατάξεισ»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ διατάξεισ τθσ 
Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ 
θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

- τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : “Ρφκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘ)” (Β’ 1781)  

- τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των Δθμόςιων 
υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

- τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ τιμολογίου 
ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων».  

- τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Πράςινεσ Δθμόςιεσ υμβάςεισ» (ΑΔΑ: 
ΨΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Χ92).  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 
- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 
- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 
- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 

για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 

προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 
297) και άλλεσ διατάξεισ»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,   

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»  
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»  
- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των άρκρων 

1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 
- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  
- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του υμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των 

φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 
Προςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ 
ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ 
Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 
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 Tου ν. 4782/09-03-2021 (Α’ 36) Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ 
διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία 

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

 
Τισ Αποφάςεισ  και ζγγραφα:  
1. Το υπ’αρικ.πρωτ.15869/04-10-22 αίτθμα Τεχνικισ Υπθρεςίασ 
2. Τθν υπ’αρικμ.33θ/12-10-2022 Θζμα:23ο με ΑΔΑ:ΨΞ384690Β4-ΞΒΟ πράξθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 
Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ ςχετικά με τθ ζγκριςθ διενζργειασ του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ και οριςμοφ 
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ. 
3. Τθν υπ’αρικ.πρωτ.2514/18-10-2022 ΑΔΑ:ΨΦΒΑ4690Β4-66Θ Απόφαςθ ανάλθψθσ  υποχρζωςθσ 
 
 

ΡΟΚΗΥΣΣΟΥΜΕ 
Ρρόχειρο διαγωνιςμό για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ςυντιρθςθ των Ανελκυςτιρων τθσ Ν.Μ. Άργουσ και 
του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 3.000,00€ 
ςυμπεριλαμβανόμενου του ΦΡΑ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ, εκ των Αναδόχων των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με 
βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
 
 
3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ   
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ –Ν.Μ. Άργουσ , Κορίνκου 191 , Τ.Κ. 21231 , Άργοσ  και 
ανικει ςτθν  6θ ΥΡΕ . 

 
4.ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

 
4.1. Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ   
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με 
τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

4.2. Δθμοςιότθτα & Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
 

 Το  πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)  http://www.promitheus.gov.gr . 

 Το  πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο  
http://et.diavgeia.gov.gr/   (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

 Το  πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ αρχισ, 
ςτθ διεφκυνςθ (URL) : https://www.gna.gr/  ςτθν διαδρομι : Γραφείο Ρρομθκειϊν  ►  Ρρόχειροι Διαγωνιςμοί  
. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν τα τεφχθ τθσ Ρρόςκλθςθσ από τισ ανωτζρω διευκφνςεισ . 

4.3. Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί φςτερα από προκεςμία (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ . 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.gna.gr/
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Οι φάκελοι προςφορϊν γίνονται δεκτοί το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα, όπωσ ορίηονται παρακάτω. 
 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται  από τουσ ενδιαφερόμενουσ  ςτο πρωτόκολλο τησ αναθζτουςασ αρχήσ που 
διεξάγει τον διαγωνιςμό ςτη  διεφθυνςη : Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ –Ν. Μ. Άργουσ- Κορίνθου 191 - Σ.Κ. 
21231 με  τθν ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία». 
 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να 
αναγράφονται ευκρινώσ τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ δηλαδή:  επωνυμία ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ 
προςϊπου &  απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, e-mail). 
 
 

ΡΟΣ  
Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ –Ν. Μ. Άργουσ- Κορίνκου 191 - Τ.Κ. 21231 -  Άργοσ 

ΡΟΣΦΟΑ 
για το Ρρόχειρο  Διαγωνιςμό  με Αρικ. Ρρόςκλθςθσ Δ24/2022 

για : «Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ Ανελκυςτιρων» 
Καταλθκτικι  προκεςμία υποβολισ προςφορϊν  31-10-2022  και ϊρα: 10:00  

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία 
 

 
Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ.  
Επίςθσ εξωτερικά του κυρίωσ φακζλου κα υπάρχει Αίτθςθ Συμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό ςφμφωνα με το 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  του  ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ  ΙV 
 
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με την προςφορά τουσ  εντόσ του κφριου  φακζλου τα ακόλουθα: 
(α) ζναν  (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ » ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 
περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
(β)  ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ 
απαιτοφμενα και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
(γ) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά. 
 
 
4.4. Επικοινωνία  

Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ απευκφνονται κατά τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν του Γ.Ν Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ  (ΗΕΜΡΕΚΟΥ  ΧΙΣΤΙΝΑ  
τθλ: 27513 60172 email: promithies1@gna.gr )  
 
 
4.5.  Ραροχι Διευκρινίςεων 
 
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων ι ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν, υποβάλλονται εγγράφωσ, 
μζςω τθσ υπθρεςίασ θλεκτρονικισ διαχείριςθσ αιτθμάτων ςτο Email: promithies1@gna.gr , το αργότερο ζξθ (6) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα το αργότερο 
τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα 
δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι 
των προςφορϊν, 
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

mailto:promithies1@gna.gr
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Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 
υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ1.  
 
4.6. Γλϊςςα 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε 
περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. 

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με τθ μθ 
φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ2 ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο 
κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  
 
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι 
ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ 
τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςθ 
τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

4.7. Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 
Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα 
τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ 
διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από 
κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ 
προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται 
ςτθν παροφςα. 
 
4.8.  Γικαίωμα υμμετοχής  

4.8.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, 
ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ3, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 74 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
                                                                 
1  Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ διαγωνιςτικι 

διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ) 

2  Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 
3 Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
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δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων5. 
Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 
με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ 
Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ6 
4.8.2.  Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από τισ 
ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον7.   

5. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Για τθν ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, δεν απαιτείται εγγυθτικι ςυμμετοχισ . 
 
 

6. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ( άρθρο 75 του ν. 4412/2016 (άρθρο 58 τησ Οδηγίασ 2014/24/ΕΕ) 
 
6.1 Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

 
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα ι εμπορικά μθτρϊα  που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να 
είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ 
τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ 
του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά 
με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  
 
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα. 
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό ανάκεςθ 
υπθρεςία  *ιςχφει, κατά περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικοφσ Φορείσ+ . 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ κα 
πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ . 
 

6.2 . Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

                                                                                                                                                                                                                                 
4 Σύκθωλα κε ην ηζρύνλ θείκελν ηεο ΣΔΣ, ηα ζρεηηθά παξαξηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 25 αληηζηνηρνύλ πιένλ ζηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7. 
5 Επηζεκαίλεηαη όηη απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή εμωρώξηαο εηαηξείαο από «κε ζπλεξγάζηκα θξάηε ζηνλ θνξνινγηθό ηνκέα» θαηά ηελ έλλνηα ηωλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ 
άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013,  θαζώο θαη από θξάηε πνπ έρνπλ πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο, όπωο απηά νξίδνληαη ζηνλ θαηάινγν ηεο απόθαζεο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 
65 ηνπ ωο άλω Κώδηθα, θαηά ηα αλαθεξόκελα ζηελ πεξίπηωζε α` θαη β΄ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3310/2005.  
6   Πξβι. ζρεηηθά, ζει. 8 ηεο Αλαθνίλωζεο ηεο Επηηξνπήο C (2019) 5494 final «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπκκεηνρή πξνζθεξόληωλ θαη αγαζώλ από ηξίηεο 
ρώξεο ζηελ αγνξά δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ ηεο ΕΕ». 
7   Άξζξν 19 λ. 4412/2016. 
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Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
θ Ανακζτουςα Αρχι δεν απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν ςτοιχεία προσ απόδειξθ τθσ 
οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειάσ τουσ. 
 

6.3 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ςυμμορφϊνονται με τισ Απαιτιςεισ – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ΡΑΑΤΘΜΑ 
ΙΙΙ  

 
6.4  Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 
 
Θ εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα διενεργθκεί  υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι αν θ προςφορά 
υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. 
 

7. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΡΟΣΦΟΑ» 
7.1 «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 
 
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ωσ 
προκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν με ποινι αποκλειςμοφ   είναι τα ακόλουκα :  
 

1. Υπεφκυνθ διλωςθ  τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία 

αναγράφονται  τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτο οποίο ςυμμετζχουν  οι οικονομικοί  φορείσ και δθλϊνεται ότι: 

  Οι οικονομικοί φορείσ δθλϊνουν ότι αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ,  

  Πτι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των οποίων οι 

προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ. 

 Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι ακριβι και αλθκι. 

 Ραραιτοφνται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ τουσ ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 Συμμετζχουν ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 Πτι αναλαμβάνουν τθ ςυντιρθςθ των Ανελκυςτιρων ςτθν Ν. Μ. Άργουσ & ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ  όπωσ αυτοί 

αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ III  τθσ παροφςασ, για τθν οποία υποβάλουν  προςφορά. 

 Πτι είναι αςφαλιςτικά & φορολογικά ενιμεροι . 

 
Η ωσ άνω Υπεφκυνθ Διλωςθ αφορά:  
α) Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (I.K.E.) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) κατ’ ελάχιςτον τουσ διαχειριςτζσ. 
β) Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
γ) Στισ περιπτϊςεισ ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
δ) Στισ περιπτϊςεισ ατομικϊν επιχειριςεων, το φυςικό πρόςωπο.  
ε) Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.  
 
Η ωσ άνω Υπεφκυνθ Διλωςθ φζρει θμερομθνία υπογραφισ μετά τθν δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ  για 
υποβολι προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι 
ι τα ΚΕΡ, ακόμα και αν άλλωσ ορίηεται ςτθν εκάςτοτε προκιρυξθ, ςφμφωνα με το Ν.4250/2014, άρκρο 3. 
 
2. Βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.) και τισ 
μεταβολζσ τθσ, αν πρόκειται για Φυςικά Ρρόςωπα ι ατομικι επιχείρθςθ 
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3. Ριςτοποιθτικό μζλουσ ςε ιςχφ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ Γ.Ε.Μ.Θ., αν πρόκειται για Νομικά Ρρόςωπα. 
 

4. Καταςτατικό Εταιρείασ (εφόςον πρόκειται για νομικά πρόςωπα). 
 

 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων  που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ . 

 
7.2.  « Τεχνικι Ρροςφορά » 
 
H τεχνικι  προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ τθσ  
Διακιρυξθσ , περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.  
 

Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των 
προςφερόμενων Υπθρεςιϊν / Ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα  & ςτθν παρ. 8 περίπτωςθ  8.3 . Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  τθσ παροφςασ . 

7.3.  «Οικονομικι  Ρροςφορά » 
 
Θ Οικονομικι Ρροςφορά  ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ IΙ τθσ διακιρυξθσ. 
Τιμζσ  
Θ τιμι του προσ προμικεια αγακοφ και τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά ΤΜΘΜΑ . 
 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των Υπθρεςιϊν  ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
( ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ Υπόδειγμα Οικονομικισ προςφοράσ ) 
 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται . 
 
 

8. ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα  ζξι (6)  μθνϊν 

ιτοι για εκατόν ογδόντα μζρεσ (180) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 

προςφορϊν . 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 
κανονικι. 
 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 
πριν από τθ λιξθ τθσ  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
 
Στθν προςφορά κα πρζπει να αναφζρεται ο αρικμόσ  διακιρυξθσ του Ρρόχειρου διαγωνιςμοφ. 
 
9. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, 
ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
 
α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν υποβάλλεται 
εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα: 

 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), παρ. 4 
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 (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), παρ.4 περ. 4.3 

  (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), παρ.7 

 (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), παρ. 8 

 (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), παρ. 10.1 
 
β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εφόςον αυτζσ δεν 
επιδζχονται ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 του ν. 
4412/2016 ( υμπλήρωςη –αποςαφήνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών )  . 
 
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν. 4412/2016, 
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  θ οποία δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο 
ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ  « Απαιτιςεισ /Τεχνικζσ προδιαγραφζσ » 
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. 
 Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ  περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016 και ςτθν 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  
ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
η)  θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το 
κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ 
με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 
κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  υποχρεϊςεισ τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 
ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, 
εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 
ιβ) εάν κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
  

 
10. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
 

10.1 Αποςφράγιςθ & Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
 («Άρκρο 100 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) » όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το ν.4782/2021) 
 
Το οριςκζν για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι 
διενζργειασ/αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ των φακζλων των 
προςφορϊν, τθν οριςκείςα  θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα ιτοι : ςτισ 31-10-2022  θμζρα 
Δευτζρα  και ϊρα : 12:00 π.μ.  
 
 Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 117 του ν.4412/2021 (όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 17 

του άρκρου 43 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί 
κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
 

-Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν 
αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων. Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν 
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καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 
-Στθ ςυνζχεια αξιολογοφνται οι οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά και οι οικονομικζσ προςφορζσ καταχωρίηονται ςε 
πρακτικό κατά ςειρά μειοδοςίασ. 
 Στθν περίπτωςθ αςυνικιςτα χαμθλϊν τιμϊν ακολουκείται θ διαδικαςία που ορίηεται ςτο  άρκρο 88 

του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 32 του ν. 4782/2021 . 
 
 Στθν περίπτωςθ Ιςότιμων προςφορϊν  ακολουκείται θ διαδικαςία που ορίηεται ςτο  άρκρο 90 του ν. 

4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 33 του ν. 4782/2021 . 
 

 Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, τον 
πρϊτο ςε κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») 
να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ. 
 

 Η απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν 
απόφαςθ κατακφρωςθσ. 
 

10.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι  πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, 
ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ 
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα 
αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που 
περιγράφονται ςτθν παρακάτω παράγραφο 12.3 τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ .  
 
10.3. ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΗΣΗΣ (Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ)   
1. Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο 
ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 
προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του  (παρ. 12 άρκρου 80 του 
ν.4412/2016  ) ,  από το οποίο προκφπτει ότι δεν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ από τουσ αναφερόμενουσ ςτθν 
παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016,όπωσ δθλϊκθκε ςχετικά κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 
 
Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:  
- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 
- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ 

διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 

2. Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
Φορολογικι Ενθμερότθτα, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ οφειλισ, βεβαίωςθ οφειλισ που εκδίδεται από τθν 
Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ  ι, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτι 
χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τθσ.  
 
3 .Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ οφειλισ, βεβαίωςθ οφειλισ που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, 
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που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ, ι ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτι χρόνοσ 
ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τθσ (και οποιοδιποτε άλλου 
αςφαλιςτικοφ φορζα ςτον οποίο τυχόν υπάγεται) 

 
4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν πιςτοποιθτικό που 
εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι του ιτοι:  
 
i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 
 
ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  
iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ μθ 
αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 
 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ 
εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα 
ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων  που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ . 
 
5. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ (ι εμπορικοφ) μθτρϊου του κράτουσ 
εγκατάςταςθσ.  
 
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ (ι εμπορικοφ) μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου 
το ειδικό επάγγελμά τουσ.  
Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.8 
 
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.ΜΗ.  
 
*Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ (απόδειξθ 
καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί 
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,9 εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 
διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
 
Η διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.  

                                                                 
8 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά περίπτωςθ, για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
9  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016. 
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Θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ,  μπορεί να  
κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα αγακϊν από αυτι που κακορίηεται 
ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι  ςε ποςοςτό και ωσ εξισ:  εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%)10 ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ 
ποςότθτασ και για το ογδόντα τοισ εκατό (80%)11 ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ.   
 

10.3 Κατακφρωςθ –ςφναψθ ςφμβαςθσ  
 
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ  
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν (περί αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ –Τεχνικϊν & οικονομικϊν προςφορϊν.  
 
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι 
τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν, 
 
Μετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 
105, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ. 
Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016 & τθν παρ.13 τθσ 
παροφςασ.  
 
Η απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ ςωρευτικά: 
α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ζνςταςθσ . 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, να 
προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ.  
 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον 
ανάδοχο. 
 
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του (εφόςον υπάρχει) και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά.  
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
 Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να .αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα 
εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.12 
 
Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο 
ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.13 
 

                                                                 
10 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%) τθσ ποςότθτασ (παραγρ. 1, άρκρο 105 ν. 4412/2016 
11 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% (παραγρ. 1, άρκρο 105 ν. 4412/2016) 
12 Άρκρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του ν. 4782/2021. 
13 Άρκρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του ν. 4782/2021. 
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11. ΔΝΣΑΔΙ  
 
Ζνςταςθ επιτρζπεται κατά πράξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 127 
του Ν.4412/2016.  
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία αποφαςίηει ςφμφωνα με τα οριηόμενα και 
ςτο άρκρ.221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ, θ οποία μπορεί να γίνει 
με θλεκτρονικά μζςα (άρκρο 376 παρ11).  
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου 
με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ του υπό προμικεια είδουσ/Υπθρεςίασ , 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. (άρκρο 127 παρ.2 του Ν.4412/2016).  
Το φψοσ του ανωτζρω παραβόλου, μπορεί να αναπροςαρμόηεται μετά από ζκδοςθ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, Οικονομικϊν και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ παρ.3 ςτο άρκρο 127 του Ν.4412/2016 
 
12. ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
 

 Θ ανακζτουςα αρχι με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μετά από γνϊμθ του αρμοδίου 
οργάνου, ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 106 του ν. 4412/2016 
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 46 του ν. 4782/2021 . 
 

13. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

13.1  Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  
 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΑΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
13.2 Συμβατικό πλαίςιο  
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
Ρρόςκλθςθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  
 
13.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 
13.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ 
 
13.3.2 Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι : 
α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι 
κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  
 
β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε κατάςταςθ 
(ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι 
άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) 
μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ 
απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και 
μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, 
οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ14.  
 

                                                                 
14      Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
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Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι 
δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  
 

13.4 Υπεργολαβία  
 

Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από υπεργολάβουσ . 
 
 

13.5 . Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 
 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 
 
13.6. Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ 
κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που 
κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του νόμου 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το νόμο 
4782/2021 και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει 
από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ 
Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
 
13.7.Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  
 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ 
των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ 
ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ15 . 
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά 
και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν. 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
 
14. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 
 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ι τθσ υπθρεςίασ ςτον ανάδοχο κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Το  (100%) τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν ι τθσ υπθρεςίασ . 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201616, κακϊσ και κάκε 

                                                                 
15 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
16 Άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  
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άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι. 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ τθσ Υπθρεςίασ ι του υλικοφ ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) ποςοςτό 0,1% Υπζρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ βάςει του Ν.4912/2022 άρκρο 7. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΗΔΗΣ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 
αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε 
κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του Υπουργείου Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201617 
γ) κράτθςθ 2% υπζρ των οργανιςμϊν  ψυχικισ υγείασ των τιμολογίων των ςυμβάςεων προμθκειϊν και 
υπθρεςιϊν υγείασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α'), κακϊσ και τθσ υπ’ 
αρίκμ. ΔΥ6α/οικ36932/17.3.2009 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ (ΦΕΚ 545 Β'), και τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 
24 του Ν. 3846/2010 παρακρατείται και αποδίδεται από τουσ φορείσ που εκτελοφν τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 4%  (για αγακά), ι  8% ( για Υπθρεςίεσ ) επί του κακαροφ ποςοφ . 
 

 Στισ ςυμβάςεισ προμικειασ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ:  

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 περί παραλαβισ 
υλικϊν. 

β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα. 

 γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι.  

δ) Ριςτοποιθτικά φορολογικισ ενθμερότθτασ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ.  

Στισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ 
δικαιολογθτικά:  

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του ςυμβατικοφ 
αντικείμενου, ςφμφωνα με το άρκρο 219, περί παραλαβισ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ παροχισ γενικϊν 
υπθρεςιϊν.  

β) Τιμολόγιο του αναδόχου.  

γ) Ριςτοποιθτικά φορολογικισ ενθμερότθτασ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ.  

6. Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, 
μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 

15. ΚΗΡΤΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΔΚΠΣΧΣΟΤ  
 

                                                                 
17 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ 
άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν  τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του 
ν. 4412/2016 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3580%2F2007
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Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ18 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 
αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου 
(Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ) ςφμφωνα με το Άρκρο 203 του ν. 4412/2016. 

 
16. ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ  

 
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ 
Ρεριφζρειασ  , ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ και ςυγκεκριμζνα το εφετείο Τρίπολθσ, κατά τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/201619.  
Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 
ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ 
παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι 
κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ 
ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν 
ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
 

 
17. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
 
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 3 και τθν περ. δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 
 
18. ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ  
 
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων 
ιςχφει το άρκρο 220 του ν. 4412/2016. 
Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 
άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
 
 
19.ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΙΜΗ  
 
Ρροςφορά θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ απορρίπτεται. 
 
 
 
 
 

                                                                                               Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΑ  
                                                                                             TΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΟΛΙΔΑΣ 

 
 
                                                                                                                          ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΚΑΣΝΑΚΤΣΟΓΛΟΥ 
 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 

                                                                 
18 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016  
19 Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ραροχι Υπθρεςιϊν Συντιρθςθσ Ανελκυςτιρων CPV:50750000-7 
προχπολογιςμοφ 3.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 
ΚΑΕ 0889 με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ  προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει  τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) . 

Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ :  Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ  Ν. Μ. Άργουσ & ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ 

 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΚΤΙΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 1 

2 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ  
ΡΟΣΩΡΩΝ ΚΤΙΙΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΩΝ/ΕΞ.ΙΑΤΙΩΝ 1 

3 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΦΟΕΙΩΝ (ΔΕΞΙΟΣ) ΚΤΙΙΟΥ 
ΕΓΑΣΤΘΙΩΝ/ΕΞ.ΙΑΤΕΙΩΝ 1 

4 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ  
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 1 

5 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΘΤΟΥ ΝΕΦΟΥ 

1 

6 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΚΤΙΙΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΩΝ 2 

7 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΨΥΧΙΑΤΙΚΘΣ ΡΤΕΥΓΑΣ 

1 

8 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΦΟΕΙΩΝ  
21 ΑΤΟΜΩΝ  
ΨΥΧΙΑΤΙΚΘΣ ΡΤΕΥΓΑΣ 

1 

9 
ΥΔΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΡΟΣΩΡΩΝ  (ΚΕ.ΦΙ.ΑΡ) 

1 

 ΣΥΝΟΛΟ 10 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΚΑΕ 0889 

 
 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΡΟ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  
ΡΟ ΦΡΑ 

ΑΞΙΑ 
ΦΡΑ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 

1 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΚΤΙΙΟΥ 
ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

1 
 

 

    

2 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ  
ΡΟΣΩΡΩΝ ΚΤΙΙΟΥ 
ΕΓΑΣΤΘΙΩΝ/ΕΞ.ΙΑΤΙΩΝ 

1   

 

    

3 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΦΟΕΙΩΝ 
(ΔΕΞΙΟΣ) ΚΤΙΙΟΥ 
ΕΓΑΣΤΘΙΩΝ/ΕΞ.ΙΑΤΕΙΩΝ 

1   
 

 
 

4 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ  
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 1  

 
  

5 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΤΕΧΝΘΤΟΥ ΝΕΦΟΥ 1  

 
  

6 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 
ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ 
ΕΓΑΣΤΘΙΩΝ 

2  
 

  

7 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ 
ΨΥΧΙΑΤΙΚΘΣ ΡΤΕΥΓΑΣ 1  

 
  

8 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΦΟΕΙΩΝ  
21 ΑΤΟΜΩΝ  
ΨΥΧΙΑΤΙΚΘΣ ΡΤΕΥΓΑΣ 

1  
 

  

9 
ΥΔΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ 
ΡΟΣΩΡΩΝ  (ΚΕ.ΦΙ.ΑΡ) 1  
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ – ‘’ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ‘’ 
 
 

 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΥΣ  

 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΑΣ ΚΤΙΙΟΥ   ΚΛΙΝΙΚΩΝ    (ΡΟΣΟΤΗΤΑ 1) 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ 
ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ 
ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΤΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ EN 81.1/1998 

ΚΑΤ/ΣΤΘΣ ΜΘΧΑΝΘΣ KLEEMANN ΕΤΟΣ ΕΓΚ/ΣΘΣ 2012 

ΕΜΒΟΛΟ-ΤΟΧΑΛΙΑ - ΣΤ.ΡΙΕΣΘ - 

ΑΝΑΤΘΣΘ-ΣΥ/ΝΑ 2:1/ 4 x Φ11 mm 
ΟΝ/ΚΟ 
ΦΟΤΙΟ/ΑΤΟΜΑ 1000Kg/13 

ΟΔΘΓΟΙ T125X82X16 ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΑΥΣΘΣ - 

ΘΥΑ ΘΑΛΑΜΟΥ BUS ΤΥΡΟΣ ΑΡΑΓΘΣ DYNATECH 

ΚΑΤ.ΡΙΝΑΚΑ KLEEMANN S/L ΡΟΣΚΟΥΣΤΘΑΣ ELASTOGRAN 

ΜΘΚΟΣ ΑΝΥΨΩΣΘΣ 6,68 M 
ΘΥΕΣ 
ΦΕΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΔΑΙΕΣ ΘΜ/ΤΕΣ/ ΤΘΜΚΑ 

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΘΤΘΑ 6,3 Kw ΟΟΦΟΙ/ΣΤΑΣΕΙΣ 3/3 

    
    

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΑΣ ΡΟΣΩΡΩΝ  ΚΤΙΙΟΥ ΕΓΑΣΤΗΙΩΝ/ΕΞ.ΙΑΤΕΙΩΝ   (ΡΟΣΟΤΗΤΑ 1) 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ 
ΥΔΑΥΛΙΚΟΣ 
ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΤΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ EN 81.2/1998 

ΚΑΤ/ΣΤΘΣ ΜΘΧΑΝΘΣ KLEEMANN ΕΤΟΣ ΕΓΚ/ΣΘΣ 2003 

ΕΜΒΟΛΟ-ΤΟΧΑΛΙΑ Φ100Χ5-Φ450 ΣΤ.ΡΙΕΣΘ 32 BAR 

ΑΝΑΤΘΣΘ-ΣΥ/ΝΑ 2:1/ 5 x Φ11 mm 
ΟΝ/ΚΟ 
ΦΟΤΙΟ/ΑΤΟΜΑ 675Kg/9 

ΟΔΘΓΟΙ T90Χ75Χ16 ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΑΥΣΘΣ KLEEMANN 

ΘΥΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΘ ΤΥΡΟΣ ΑΡΑΓΘΣ ΑΚΑΙΑΙΑ 

ΚΑΤ.ΡΙΝΑΚΑ ΤΣΙΧΛΘΣ ΡΟΣΚΟΥΣΤΘΑΣ ELASTOGRAN 

ΜΘΚΟΣ ΑΝΥΨΩΣΘΣ 7Μ 
ΘΥΕΣ 
ΦΕΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΔΑΙΕΣ AYTOMATES/METRON 

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΘΤΘΑ   ΟΟΦΟΙ/ΣΤΑΣΕΙΣ 3/3 

    
    
 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΑΣ ΦΟΕΙΩΝ (ΔΕΞΙΟΣ) ΚΤΙΙΟΥ ΕΓΑΣΤΗΙΩΝ/ΕΞ.ΙΑΤΕΙΩΝ) (ΡΟΣΟΤΗΤΑ 1) 
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ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ 
ΥΔΑΥΛΙΚΟΣ 
ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΤΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ EN 81.2/1998 

ΚΑΤ/ΣΤΘΣ ΜΘΧΑΝΘΣ KLEEMANN ΕΤΟΣ ΕΓΚ/ΣΘΣ 2003 

ΕΜΒΟΛΟ-ΤΟΧΑΛΙΑ Φ100Χ5-Φ450 ΣΤ.ΡΙΕΣΘ 32 BAR 

ΑΝΑΤΘΣΘ-ΣΥ/ΝΑ 2:1/ 6 x Φ13 mm 
ΟΝ/ΚΟ 
ΦΟΤΙΟ/ΑΤΟΜΑ 1600Kg/21 

ΟΔΘΓΟΙ T127/89/16 ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΑΥΣΘΣ KLEEMANN 

ΘΥΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΘ ΤΥΡΟΣ ΑΡΑΓΘΣ ΑΚΑΙΑΙΑ 

ΚΑΤ.ΡΙΝΑΚΑ ΤΣΙΧΛΘΣ ΡΟΣΚΟΥΣΤΘΑΣ ELASTOGRAN 

ΜΘΚΟΣ ΑΝΥΨΩΣΘΣ 7Μ 
ΘΥΕΣ 
ΦΕΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΔΑΙΕΣ AYTOMATES/METRON 

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΘΤΘΑ   ΟΟΦΟΙ/ΣΤΑΣΕΙΣ 3/3 

    
    
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ(ΡΟΣΟΤΗΤΑ 1) 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ 
ΥΔΑΥΛΙΚΟΣ 
ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΤΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ EN81.2/2008  

ΚΑΤ/ΣΤΘΣ ΜΘΧΑΝΘΣ MORRIS ΕΤΟΣ ΕΓΚ/ΣΘΣ 2009 

ΕΜΒΟΛΟ-ΤΟΧΑΛΙΑ Φ100Χ5- PL40.1 ΣΤ.ΡΙΕΣΘ 20BAR  

ΑΝΑΤΘΣΘ-ΣΥ/ΝΑ 2:1 ΘΑΙ 
ΟΝ/ΚΟ 
ΦΟΤΙΟ/ΑΤΟΜΑ 600Kg/8 

ΟΔΘΓΟΙ 89Χ62Χ16 ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΑΥΣΘΣ KL101 1/4 

ΘΥΑ ΘΑΛΑΜΟΥ BUS KLEFER 800mm ΤΥΡΟΣ ΑΡΑΓΘΣ ΑΚΑΙΑΙΑ 

ΚΑΤ.ΡΙΝΑΚΑ STAGE HELLAS ΡΟΣΚΟΥΣΤΘΑΣ ELASTOGRAN  

ΜΘΚΟΣ ΑΝΥΨΩΣΘΣ 6,80M 
ΘΥΕΣ 
ΦΕΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΔΑΙΕΣ ΘΜ/ΤΕΣ/ELMAN 

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΘΤΘΑ  13,00HP ΟΟΦΟΙ/ΣΤΑΣΕΙΣ 3/3 

    
    

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΟΥ (ΡΟΣΟΤΗΤΑ 1) 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ 
ΥΔΑΥΛΙΚΟΣ 
ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΤΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ   

ΚΑΤ/ΣΤΘΣ ΜΘΧΑΝΘΣ KLEEMANN ΕΤΟΣ ΕΓΚ/ΣΘΣ   

ΕΜΒΟΛΟ-ΤΟΧΑΛΙΑ KLEEMANN ΣΤ.ΡΙΕΣΘ   

ΑΝΑΤΘΣΘ-ΣΥ/ΝΑ 2:1 / 6X Φ10 
ΟΝ/ΚΟ 
ΦΟΤΙΟ/ΑΤΟΜΑ 450KG/5 

ΟΔΘΓΟΙ 90X75X16 ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΑΥΣΘΣ KLEEMANN 

ΘΥΑ ΘΑΛΑΜΟΥ BUS - ΑΝΕΥ ΤΥΡΟΣ ΑΡΑΓΘΣ ΑΚΑΙΑΙΑ 

ΚΑΤ.ΡΙΝΑΚΑ VASSLER ΡΟΣΚΟΥΣΤΘΑΣ   

ΜΘΚΟΣ ΑΝΥΨΩΣΘΣ 3M 
ΘΥΕΣ 
ΦΕΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΔΑΙΕΣ ΘΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 
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ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΘΤΘΑ   ΟΟΦΟΙ/ΣΤΑΣΕΙΣ 2 

 
 
 
 

ΔΥΟ  (2)  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΕΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ  ΕΓΑΣΤΗΙΩΝ 
 
ΚΕ.ΦΙ.ΑΡ    ΑΓΟΛΙΔΑΣ  (ΡΟΣΟΤΗΤΑ 1) 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ 
ΥΔΑΥΛΙΚΟΣ 
ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΤΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ   

ΚΑΤ/ΣΤΘΣ ΜΘΧΑΝΘΣ KLEEMANN ΕΤΟΣ ΕΓΚ/ΣΘΣ 2008 

ΕΜΒΟΛΟ-ΤΟΧΑΛΙΑ KLEEMANN ΣΤ.ΡΙΕΣΘ   

ΑΝΑΤΘΣΘ-ΣΥ/ΝΑ 2:1 / 6X Φ10 
ΟΝ/ΚΟ 
ΦΟΤΙΟ/ΑΤΟΜΑ 600ΚG/8 

ΟΔΘΓΟΙ 90X75X16 ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΑΥΣΘΣ KLEEMANN 

ΘΥΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΘ ΤΥΡΟΣ ΑΡΑΓΘΣ ΑΚΑΙΑΙΑ 

ΚΑΤ.ΡΙΝΑΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ-ΚΟΛΥΒΑ ΡΟΣΚΟΥΣΤΘΑΣ   

ΜΘΚΟΣ ΑΝΥΨΩΣΘΣ 7Μ 
ΘΥΕΣ 
ΦΕΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΔΑΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΘΤΘΑ   ΟΟΦΟΙ/ΣΤΑΣΕΙΣ 3 
 

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΑΣ (8 ΑΤΟΜΩΝ) ΨΥΧΙΑΤΙΚΗΣ ΡΤΕΥΓΑΣ  (ΡΟΣΟΤΗΤΑ 1) 

ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ 
ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΟ 
ΠΡΟΧΠΧΝ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΛΔΓΥΟΤ EN 81.1/1998 

ΚΑΣ/ΣΗ ΜΗΥΑΝΗ KLEEMANN ΔΣΟ ΔΓΚ/Η 2012 

ΔΜΒΟΛΟ-ΣΡΟΥΑΛΙΑ - Σ.ΠΙΔΗ - 

ΑΝΑΡΣΗΗ-ΤΡ/ΝΑ 2:1 /6X Φ6 ΟΝ/ΚΟ ΦΟΡΣΙΟ/ΑΣΟΜΑ 600Kg/8 

ΟΓΗΓΟΙ T75X62X10 ΒΑΛΒΙΓΑ ΘΡΑΤΗ - 

ΘΤΡΑ ΘΑΛΑΜΟΤ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΣΤΠΟ ΑΡΠΑΓΗ DYNATECH 

ΚΑΣ.ΠΙΝΑΚΑ KLEEMANN SERIAL ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΑ ELASTOGRAN 

ΜΗΚΟ ΑΝΤΦΧΗ 3.80M 
ΘΤΡΔ 
ΦΡΔΑΣΟ/ΚΛΔΙΓΑΡΙΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ 

ΙΥΤ ΚΙΝΗΣΗΡΑ 4,4 Kw ΟΡΟΦΟΙ/ΣΑΔΙ 2 

 
 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΑΣ ΦΟΕΙΩΝ (21 ΑΤΟΜΩΝ) ΨΥΧΙΑΤΙΚΗΣ ΡΤΕΥΓΑΣ (ΡΟΣΟΤΗΤΑ 1) 

ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ 
ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΟ  
ΠΡΟΧΠΧΝ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΛΔΓΥΟΤ EN 81.1/1998 

ΚΑΣ/ΣΗ ΜΗΥΑΝΗ KLEEMANN ΔΣΟ ΔΓΚ/Η 2012 

ΔΜΒΟΛΟ-ΣΡΟΥΑΛΙΑ - Σ.ΠΙΔΗ - 

ΑΝΑΡΣΗΗ-ΤΡ/ΝΑ 2:1 /8X Φ8 ΟΝ/ΚΟ ΦΟΡΣΙΟ/ΑΣΟΜΑ 1.600Kg/21 

ΟΓΗΓΟΙ T125X82X16 ΒΑΛΒΙΓΑ ΘΡΑΤΗ - 

ΘΤΡΑ ΘΑΛΑΜΟΤ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΣΤΠΟ ΑΡΠΑΓΗ DYNATECH 
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ΚΑΣ.ΠΙΝΑΚΑ KLEEMANN SERIAL ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΑ ELASTOGRAN 

ΜΗΚΟ ΑΝΤΦΧΗ 3.80M 
ΘΤΡΔ 
ΦΡΔΑΣΟ/ΚΛΔΙΓΑΡΙΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ 

ΙΥΤ ΚΙΝΗΣΗΡΑ 12,7 Kw ΟΡΟΦΟΙ/ΣΑΔΙ 2 

 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα υλοποιοφνται ςφμφωνα με τα όςα προβλζπει θ ιςχφουςα Νομοκεςία (όπωσ 
επίςθσ και ςφμφωνα με κάκε μελλοντικι δεςμευτικι νομοκεςία) :  

1. Εγκφκλιο 2325/179/2-3-2011 «Εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ καταχϊρθςθσ ανελκυςτιρων από τισ 
υπθρεςίεσ των Διμων, κατ’εφαρμογι τθσ ΚΥΑ οι. 28425/1245/22.12.08 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-08) για τουσ 
ανελκυςτιρεσ» 

2. Απόφαςθ Υ.Β.Ε.Τ. Φ.Ε.Κ.397Β/6-6-87, τισ οδθγίεσ ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1. και ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2. που περιζχονται ςτισ 
Κοινζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ αρικ. Κ.Υ.Α. ΦΑ9.2/28425/1245/22-12-2008 (Φ.Ε.Κ.2604/Τ.Β722-12-
2008): «υμπλήρωςη διατάξεων ςχετικά με την εγκατάςταςη, λειτουργία και αςφάλεια 
ανελκυςτήρων» και Φ.Ε.Κ. 424/Τ.Β710-03-2009 (Διορκϊςεισ ςφαλμάτων),  

3. Φ.Ε.Κ. 514Β/2-9-88, Κ.Υ.Α. Φ9.2/29362/1957/08-12-2005 (Φ.Ε.Κ.1797/Τ.Β/21-12-2005),  
4. Κ.Υ.Α. 3899/253/Φ.9.227-02-/02 (Φ.Ε.Κ. 291/Τ.Β/8-3-02), Κ.Υ.Α. Φ 9.2/οικ. 32803/1308/20-08-97 (Φ.Ε.Κ. 

81 δ/τ.Β/11-09-97),  
5. Β.Δ.890/31-02-1968 (Φ.Ε.Κ. 311/τ. Α 731-12-1968 «Ρερί καταςκευισ και λειτουργίασ ανελκυςτιρων»,  
6. τθν οδθγία ΕΚ/95/16, τισ διατάξεισ των κανονιςμϊν που ιςχφουν ςτθν Ελλάδα για εςωτερικζσ θλεκτρικζσ 

εγκαταςτάςεισ, οδθγία Ε.Λ.Ο.Τ. HD 384 (που αποτελεί το νζο Κ.Ε.Θ.Ε.) βάςει τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ 
υπ' αρικμ. Φ.7.5/1816/88 (Φ.Ε.Κ. 470/τ.Β705-03-2004), 

7. Φ.7.5/1816/88 (Φ.Ε.Κ. 470/τ.Β705-03-2004), για τα ανυψωτικά μθχανιματα παράλλθλα με τθ 
Νομοκεςία που υπάρχει ςτο Υ.Δ. 15085/593 (Φ.Ε.Κ. 1186Β725-08-2003). 

 
Ειδικότερα: 
 
Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει ζδρα τθν Αργολίδα ι το προςωπικό του που εκτελεί βάρδια ι επιφυλακι να διαμζνει 
ςτθν Αργολίδα και  ςε ακτίνα περίπου 30 χιλιομζτρων από τθν Νοςθλευτικι Μονάδα, ϊςτε να υπάρχει άμεςθ 
προςζλευςθ ςε απεγκλωβιςμοφσ και επείγουςεσ άρςεισ βλαβϊν. 
Θ ςυντιρθςθ και ο ζλεγχοσ των ανελκυςτιρων όλων των τφπων κα γίνεται δφο φορζσ το μινα και ο Συντθρθτισ 
κα τθρεί με δικι του ευκφνθ βιβλίο ςυντιρθςθσ (αυτό που προβλζπεται από το νόμο) για κάκε ανελκυςτιρα, 
όπου κα αναγράφεται θ θμζρα και ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ τθσ ςυντιρθςθσ, οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, κακϊσ και 
οι παρατθριςεισ για τθν κατάςταςθ του ανελκυςτιρα. Επίςθσ, ςτο βιβλίο ςυντιρθςθσ κα επιςυνάπτονται τα 
πρωτότυπα των προεγκρίςεων εργαςιϊν που είναι υπογεγραμμζνα από τον Επιβλζποντα τθσ Τεχνικισ 
Υπθρεςίασ. Το βιβλίο ςυντιρθςθσ κα βρίςκεται μόνιμα ςε ςθμείο που κα του υποδειχκεί από τθν Τεχνικι 
Υπθρεςία. Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ του κάκε ανελκυςτιρα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ςαράντα 
πζντε (45) λεπτά (άρκρο 5, παρ.5, ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425). Το βιβλίο ςυντιρθςθσ πρζπει να είναι 
κακαρογραμμζνο και χωρίσ ςβθςίματα με ευκφνθ του Συντθρθτι. 
 
Θ ςυντιρθςθ κα περιλαμβάνει τον ζλεγχο των θλεκτρικϊν και μθχανικϊν διατάξεων αςφαλείασ, κακϊσ και των 
υπολοίπων εξαρτθμάτων του ανελκυςτιρα, για εξακρίβωςθ και εκτίμθςθ αναςφαλοφσ λειτουργίασ, ςτθν οποία 
μπορεί να οδθγθκεί θ εγκατάςταςθ του ανελκυςτιρα εξαιτίασ μιασ φκοράσ, βλάβθσ ι και απορφκμιςθσ των 
μθχανικϊν/θλεκτρικϊν διατάξεων αςφαλείασ και των λοιπϊν εξαρτθμάτων αυτοφ. Θα περιλαμβάνει ακόμθ τισ 
απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ αςφαλοφσ λειτουργίασ με εξάλειψθ των βλαβϊν και των 
απορυκμίςεων, κακϊσ επίςθσ τον κακαριςμό και τθ λίπανςθ όλων των εξαρτθμάτων ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 
τθσ τεχνικισ και τισ υποδείξεισ των καταςκευαςτϊν των εξαρτθμάτων και των διατάξεων αςφαλείασ. Ενδεικτικά 
και επιπρόςκετα των διατάξεων τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ που ρυκμίηουν τα περί «ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων» 
ςτθν κατά τα ανωτζρω τακτικι ςυντιρθςθ κα περιλαμβάνονται (όχι περιοριςτικά) και τα ακόλουκα : 
 

 Εξζταςθ των τοιχωμάτων, τθσ οροφισ και του πυκμζνα του φρζατοσ 
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 Ζλεγχοσ – επικεϊρθςθ ιςοηυγιςμοφ των ευκυντθρίων ράβδων 

 Ζλεγχοσ του εφκαμπτου καλωδίου και του κιτίου ςυνδζςεωσ 

 Επικεϊρθςθ και κακαριςμόσ των διακοπτϊν αςφαλείασ 

 Επικεϊρθςθ ςυςκευισ αρπάγθσ και ζλεγχοσ τθσ καλισ λειτουργίασ του αντίςτοιχου διακόπτθ 

 Ζλεγχοσ λειτουργίασ διακοπτϊν τζρματοσ διαδρομισ και κινθτοφ δαπζδου καλαμίςκου 

 Ζλεγχοσ των ςθμείων πρόςδεςθσ των ςυρματόςκοινων με τον καλαμίςκο και το αντίβαρο κακϊσ και του 
ιδίου του ςυρματόςχοινου ςε όλο το μικοσ του για μθχανικι καταπόνθςθ ι άλλθ φκορά 

 Ζλεγχοσ για ολίςκθςθ των ςυρματόςχοινων επί τθσ τροχαλίασ τριβισ και του ρυκμιςτι ταχφτθτασ 

 Λίπανςθ όλων των κινθτϊν εξαρτθμάτων 

 Ζλεγχοσ τθσ καλισ λειτουργίασ του κομβίου κινδφνου 

 Ζλεγχοσ τθσ καλισ κατάςταςθσ των φερμουΐτ τθσ πζδθσ και των πζδιλων των ευκυντθρίων ράβδων 

 Συμπλιρωςθ λαδιοφ ςτο κιβϊτιο του ατζρμονα και ςτο κιβϊτιο αυτόματου διακόπτθ 

 Ζλεγχοσ όλων των κυκλωμάτων τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ 

 Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ θλεκτρονόμου προςταςίασ τάςθσ 

 Ζλεγχοσ για τθν ορκι λειτουργία και τθν καλι εν γζνει κατάςταςθ των κομβίων, τθσ κομβιοδόχου 
καλάμου, των κομβιοδόχων ορόφου κακϊσ επίςθσ και τθν λειτουργία όλων των φωτεινϊν ενδείξεων 
ορόφου ι καλάμου. 

 Ζλεγχοσ λειτουργίασ των ανεμιςτιρων καλάμου 

 Ζλεγχοσ λειτουργίασ των λαμπτιρων φωτιςμοφ καλάμου  

 Ζλεγχοσ ορκισ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ των πορτϊν καλάμου και ορόφου κυρίωσ ςε ότι αφορά τισ 
ταχφτθτεσ απόκριςθσ και τθν ευαιςκθςία των φωτοκφτταρων ι τθσ φωτοκουρτίνασ για τθν αςφάλεια 
των χρθςτϊν 

 Ζλεγχοσ εν γζνει τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ και των καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων αςφαλείασ του 
ανελκυςτιρα κακϊσ και του ςυςτιματοσ απεγκλωβιςμοφ. 

 Ζλεγχοσ εν γζνει των θλεκτρονικϊν διατάξεων και κυκλωμάτων. Ο ςυντθρθτισ κα πρζπει να διακζτει 
προςωπικό με εμπειρία ςτον αντίςτοιχο τφπο των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων του κάκε ανελκυςτιρα 
προκειμζνου να αποφευχκοφν βλάβεσ από άςτοχεσ ενζργειεσ. 

 Ζλεγχοσ τθσ ενδοεπικοινωνίασ των καλάμων με τθ ςυςκευι του κυρωρείου (security). 
 
Στθν τιμι τθσ ςφμβαςθσ κα περιλαμβάνεται θ αξία των απαραίτθτων για τθν ομαλι λειτουργία των 
ανελκυςτιρων υλικϊν, όπωσ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, αναφζρονται παρακάτω: Ράςθσ φφςεωσ 
λιπαντικά, ενδεικτικζσ λυχνίεσ κομβιοδόχων και κυκλϊματα λειτουργίασ τουσ, λαμπτιρεσ καλάμων, ςιμανςθ 
καλάμων (οδθγίεσ χριςθσ κ.λπ.), ενιςχφςεισ δαπζδου ειςόδου καλάμων, ψευδοροφζσ καλάμων, πλαςτικά 
δάπεδα καλάμων, κουδοφνια κινδφνου, κομβία πάςθσ φφςεωσ, χειρολαβζσ και υαλοπίνακεσ κυρϊν, 
θλεκτρομθχανικζσ επαφζσ γενικά, ελαςτικοί τροχοί κυρϊν, θλεκτρικζσ αςφάλειεσ, ελατιρια κυρϊν και άλλα 
υλικά ςυντιρθςθσ, θ εργαςία ςυντιρθςθσ και θ εργαςία αναγνϊριςθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν. Επίςθσ, κα 
περιλαμβάνεται θ αξία αποκομιδισ παλαιϊν και άχρθςτων υλικϊν που προκφπτουν από τισ παραπάνω 
εργαςίεσ, ςε χϊρουσ εκτόσ των Νοςθλευτικϊν Μονάδων. Βαςικι προχπόκεςθ για οποιαδιποτε επζμβαςθ 
ςυντιρθςθσ ι επιδιόρκωςθσ βλάβθσ είναι θ διακοπι τθσ λειτουργίασ του ανελκυςτιρα, θ ενθμζρωςθ τθσ 
Τεχνικισ Υπθρεςίασ και θ τοποκζτθςθ πινακίδων με τθν ζνδειξθ «Ο ανελκυςτήρασ δεν λειτουργεί λόγω 
ςυντήρηςησ» τουλάχιςτον ςτθ κφρα του ορόφου του Ιςογείου.  

Για βλάβεσ ι φκορζσ των οποίων θ αποκατάςταςθ απαιτεί ειδικά υλικά (κινθτιριοι μθχανιςμοί, τροχαλίεσ, 
ςυρματόςχοινα κ.λ.π.) και δεν υπάγονται ςτθ ςυνθκιςμζνθ ςυντιρθςθ, ο Συντθρθτισ κα ενθμερϊνει εγκαίρωσ 
και εγγράφωσ τθν Τεχνικι Υπθρεςία για το είδοσ τθσ βλάβθσ και τθ δαπάνθ που απαιτείται για τθν 
αποκατάςταςθ τθσ. Θ ενθμζρωςθ αυτι κα γίνεται με τθν καταγραφι τουσ ςτο βιβλίο ςυντιρθςθσ για τθ λιψθ 
τθσ απαραίτθτθσ υπογραφισ από τον Επιβλζποντα τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ άμεςθσ ανάγκθσ κα 
προθγείται τθλεφωνικι ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία. Για τισ τιμζσ των υλικϊν και εξαρτθμάτων ανελκυςτιρων 
κα ιςχφουν τα νόμιμα με τισ προβλεπόμενεσ εκπτϊςεισ. Η Υπθρεςία, εάν κρίνει αςφμφορθ τθν δαπάνθ 
αποκατάςταςθσ, μπορεί να ανακζςει ςε άλλον ςυντθρθτι τθν αποκατάςταςθ τθσ. 
Κάκε αλλαγι ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ ανελκυςτιρων με ςφγχρονθσ θλεκτρονικισ τεχνολογίασ πίνακεσ 
ελζγχου, ςυνεπάγεται τθν κατάκεςθ όλων των ςχεδίων των πινάκων (ι αντίγραφα αυτϊν) ςτθν Τεχνικι 
Υπθρεςία και τθν ενθμζρωςθ τθσ για τουσ τρόπουσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ τουσ ανεξάρτθτα από τον 
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εκάςτοτε ςυντθρθτι. Θ κακαριότθτα, θ καλαιςκθςία και θ λειτουργικότθτα των καλάμων, των κυρϊν και των 
μθχανοςταςίων των ανελκυςτιρων αποτελεί ευκφνθ του Συντθρθτι. 
Οι όροι τθσ παροφςθσ ανακοίνωςθσ αποτελοφν και όροι Σφμβαςθσ. Ο Συντθρθτισ δθλϊνει ανεπιφφλακτα με 
τθν υπογραφι του παρόντοσ ότι αναλαμβάνει κάκε αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων που κα προζκυπτε από 
ατφχθμα λόγω πλθμμελοφσ ςυντιρθςθσ ι παράλθψθσ ι κακότεχνθσ επιςκευισ του ανελκυςτιρα και 
υποχρεοφται να προςκομίηει ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία, άπαξ ετθςίωσ, το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο αυτϊν με το 
ποςό που προβλζπεται από τθ νομοκεςία. Το Νοςοκομείο Αργολίδασ διατθρεί κάκε αξίωςθ του αποηθμίωςθσ 
για τυχόν ηθμιζσ που κα προκλθκοφν από πλθμμελι ςυντιρθςθ των ανελκυςτιρων. 

Άλλεσ απαιτιςεισ  

Το από τον ανάδοχο χρθςιμοποιοφμενο προςωπικό οφείλει να ζχει τα από το Νόμο απαιτοφμενα προςόντα. Οι 
τεχνικοί που κα χρθςιμοποιοφνται για τθν υλοποίθςθ όλων των τφπων ελζγχων να ζχουν τθν απαραίτθτθ άδεια 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ Νομοκεςία. Ο ανάδοχοσ οφείλει να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αςφάλεια 
τόςο των ζργων όςο και του προςωπικοφ, όπωσ και του προςωπικοφ του εργοδότθ, κακϊσ επίςθσ και κάκε 
τρίτου που ζχει ι όχι ςχζςθ με το ζργο. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν απόλυτθ ευκφνθ, αςτικι και ποινικι, για κάκε ηθμιά 
ι βλάβθ που κα ςυμβεί ςε εργαηόμενο ι ςυναλλαςςόμενο ι και ςε κάκε τρίτο, επειδι δεν είχαν λθφκεί τα 
απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ αλλά και για οποιαδιποτε άλλθ αιτία. Επίςθσ ο ανάδοχοσ είναι απόλυτα 
υπεφκυνοσ για τθν πλθρωμι προςτίμου, χρθματικισ ποινισ ι αποηθμιϊςεωσ και ζχει κάκε άλλθ ποινικι ι 
αςτικι ευκφνθ, θ οποία προκφπτει άμεςα ι ζμμεςα από τθν εκτζλεςθ του ζργου (εργατικά ατυχιματα, αςτικά 
αδικιματα κλπ). Για τθν είςοδο, παραμονι και εργαςία του προςωπικοφ με ι χωρίσ αυτοκίνθτο κα 
ενθμερϊνεται θ Τεχνικι Υπθρεςία τθσ  Νοςθλευτικισ Μονάδασ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Αίτθςθσ Συμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ρροσ το Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ  
οδόσ:  Κορίνθου 191 – Άργοσ - Σ.Κ. 21231 Άργοσ 

 
                                                                                              ΥΡΟΨΙΝ  

ΓΑΦΕΙΟΥ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ για  «Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ Ανελκυςτιρων» ςυνολικισ  
εκτιμϊμενθσ αξίασ 3.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ                                                                                                                                                                                                               

με Αρικ. Ρρόςκλθςθ Δ24/31-10-2022 
 

    

 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ (φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ ι ςυνεταιριςμόσ) ……………………………………………….………… με 
ζδρα ……………………………..(πόλθ) του νομοφ ………………………….………………, 
οδόσ……….……………………………………..………αρικ.……..….. Τ.Κ.…………… 
Τθλζφωνα επικοινωνίασ:…………………………….….…………………………………………. 
Φαξ:…………………………….……………………………Email: …..………………………………………….. 
 
αποδεχόμενοσ όλουσ τουσ όρουσ του Διαγωνιςμοφ με τίτλο «Ρρόχειροσ Διαγωνιςμόσ για Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ 
Ανελκυςτιρων εκτιμϊμενθσ αξίασ 3.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ », 
 
ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. Δ24/2022 Ρρόςκλθςθ   του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ – Ν. Μ. Άργουσ , παρακαλϊ όπωσ 
κάνετε αποδεκτι τθν αίτθςι μου για ςυμμετοχι ςτον  Διαγωνιςμό. 
 

 ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ : 31-10-2022 & ϊρα: 10:00 π.μ. 

 

 ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 31-10-2022 & ϊρα: 12:00 π.μ. 

Θμερομθνία  : ………-…….-2022  
 
 
           (Υπογραφι – Σφραγίδα) 
 
* ε περίπτωςθ που κατά τα ςτάδια διενζργειασ του διαγωνιςμοφ πρόκειται να παραςτακεί εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ 
του, θ ανωτζρω αίτθςθ κα πρζπει να αναφζρει και τα ςτοιχεία αυτοφ.  
Επιςημαίνεται ότι ςτθν τελευταία περίπτωςθ, ο εκάςτοτε εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ οφείλει κατά το ςτάδιο του 
διαγωνιςμοφ που κα παρευρεκεί θα καταθζςει ιδιοχείρωσ ςτην επιτροπή παραςτατικό εκπροςώπηςησ. 
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Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
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