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Αθήνα, 29/01//2021 

                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 93 

                                                                                                          

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

(άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ’ Ν. 4412/2016) 

 

 

Αντικείμενο σύμβασης : «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS - 

CoV – 2 (Rapid Test)» 

 

Κριτήριο ανάθεσης : Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής 

 

Προϋπολογισμός : τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα 
Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 
Fax : 210 3646 306, 3628 017 

URL: www.pedattikis.gr 

E- Mail: info@pedattikis.gr 

 

http://www.pedattikis.gr/
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Άρθρο 1 - Στοιχεία Διαγωνισμού – Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί 

 

1.1. Στοιχεία Διαγωνισμού – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

 

«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ταχέων 

ελέγχων αντιγόνων SARS - CoV – 2 (Rapid Test)» 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

CPV : 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Σύμβαση Προμήθειας 

33124130-5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 

Αυτοτελείς πόροι – Προϋπολογισμός ΠΕΔΑ έτους 2021 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) €   

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει μόνο τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 29/01/2021 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Γραφεία Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) 

Κότσικα 4,  104 34, Αθήνα, www.pedattikis.gr 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 02/02/2021 και ώρα 14.00μμ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

05/02/2021 και ώρα 14.00μμ 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

Γραφεία Π.Ε.Δ.Α. 

Κότσικα 4,  104 34, Αθήνα, 

2ος όροφος, πρωτόκολλο. 

 

ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

08/02/2021 – ώρα 11.00πμ 

Γραφεία Π.Ε.Δ.Α. 

Κότσικα 4,  104 34, Αθήνα, 

2ος όροφος  
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1.2. Έδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής: 

 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: 
Πρωτόκολλο ΠΕΔΑ (κα. Ανεστοπούλου) 

Νομικός Σύμβουλος (κος. Δημάκης) 

Διεύθυνση: Κότσικα 4,  104 34, Αθήνα 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210- 3646754-755 

Τηλέφωνο τηλεομοιοτυπίας: 210-3646306 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου: 
info@pedattikis.gr 

 

 

1.3. Αναθέτουσα Αρχή – Δραστηριότητα – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.  

Η δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής περιγράφεται στα ΠΔ. 75/2011 και 94/2019. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό. 

 

1.4. Στοιχεία διαδικασίας – Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

Η διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης είναι η διαπραγμάτευση χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση 

προκήρυξης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

Η Αναθέτουσα Αρχή προσφεύγει στην ως άνω διαδικασία διότι υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη για την 

αντιμετώπιση της μετάδοσης του ιού COVID – 19, για την αποφυγή του κινδύνου διάδοσης και διασποράς του, 

καθώς και για την λήψη μέτρων πρόληψης έναντι του ιού. 

Παράλληλα, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται 

στις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. 

Σύμφωνα άλλωστε και με σχετικό έγγραφο του Προέδρου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αρ. πρωτ. 29/2020) ο ιός COVID – 19 

συνιστά περίπτωση ανωτέρας βίας, η οποία δεν θα ήταν δυνατό να προβλεφθεί από οποιαδήποτε Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την σύναψη της σύμβασης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων 

ευρώ (400.000 € ) και βαρύνει τον ΚΑΕ 00.6493.0001 «Δαπάνες ενίσχυσης των ΟΤΑ για την προστασία του πληθυσμού 

από την πανδημία COVID - 19» του προϋπολογισμού της ΠΕΔΑ του οικονομικού έτους 2021. Τα υπό προμήθεια είδη, 

δεν υπόκεινται σε συντελεστή ΦΠΑ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4764/2020. 
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Άρθρο 2 – Αντικείμενο σύμβασης προμήθειας – Περιγραφή – Κριτήριο Κατακύρωσης 

Η ΠΕΔΑ, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα της στην Αθήνα (οδός Κότσικα αρ. 4) καλεί με την παρούσα τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά, σύμφωνα με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ’ 

του ν. 4412/2020 για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS - CoV – 2 

(Rapid Test) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο 

τιμής. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.75342/20 

(ΦΕΚ 5198 Β/24-11-2020) Απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία έχει περιληφθεί στις Τεχνικές Προδιαγραφές του 

αντικειμένου της σύμβασης, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. 

 

Άρθρο 3 – Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας, την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι παρακάτω 

διατάξεις : 

 Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα, εφαρμόζεται η διάταξη του 

άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ’ του ως άνω νόμου. 

 Οι διατάξεις των ΠΔ. 75/2011 και 94/2019 που διέπουν τη λειτουργία των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων. 

 Η διάταξη του άρθρου 43 παρ. 1του ν. 4605/2019. 

 Η διάταξη της παρ. 3 του 37ου άρθρου της από 20/03/2020 ΠΝΠ, όπως τούτη κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020. 

 Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 143). 

 Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Οι διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

 Οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α’ 45) όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 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». 

 Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α’ 248) όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

 Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 – Προπτωχευτική Διαδικασία 

Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 



 
 

5 
 

 Οι διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεως αντιγράφων εγγράφων – Μείωση 

Διοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις Διαδικασιών» (ΦΕΚ Α’ 74). 

 Οι διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 

των ΟΤΑ [«Πρόγραμμα Κλεισθένης»]. 

 Οι διατάξεις του ΠΔ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.» 

 Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

 Οι διατάξεις του ΠΔ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

 Οι διατάξεις του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76) Κύρωση : α) της από 25/02/2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού (Α’ 42), β) της από 11/03/2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του ιού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» (Α’ 55) 

και της γ) της από 14/03/2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

ιού COVID – 19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις. 

 Οι διατάξεις του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104) Κύρωση : α) της από 13/04/2020 ΠΝΠ «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID – 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της 

από 01/05/2020 ΠΝΠ «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του ιού 

COVID – 19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (Α’ 90) και άλλες διατάξεις. Ειδικότερα 

εφαρμόζεται το 32ο άρθρο της από 13/04/2020 ΠΝΠ όπως τούτη κυρώθηκε με τον ως άνω νόμο. 

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται, οι λοιπές διατάξεις που ρητώς αναφέρονται 

ή απορρέουν από τα τεύχη της παρούσας, καθώς και κάθε άλλης νομοθετικής διάταξης που διέπει την ανάθεση της 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητώς ανωτέρω.  

 Η υπ’ αριθμ. 6/18-01-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΑ, που αφορά  στην προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, την έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης, την έγκριση των 

Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών και την κατάρτιση των όρων της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Άρθρο 4 – Έγγραφα της σύμβασης - Δημοσιότητα 

4.1. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, τα τεύχη της παρούσας διαδικασίας καθίστανται συμβατικά τεύχη και είναι τα 

ακόλουθα : 

 Η παρούσα Πρόσκληση με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της. 

 Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στους οικονομικούς φορείς στα πλαίσια της διαδικασίας. 

4.2. Η παρούσα αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Άρθρο 5 - Γλώσσα Διαδικασίας 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. 

Κάθε έγγραφο ή απόφαση που εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή και σχετίζεται με την παρούσα διαδικασία, καθώς και 

τυχόν ενστάσεις που υποβάλλονται, συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα και μόνον. 

Κάθε συνεννόηση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των ενδιαφερομένων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου, καθώς 

και κάθε έγγραφο των παραπάνω προσώπων που απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή, θα υποβάλλεται στην ελληνική 

γλώσσα. 

Η προσφορά οικονομικού φορέα και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία και αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 

άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο που 

υποβάλλονται σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, εκτός της αγγλικής, θα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

 

Άρθρο 6 – Εγγυήσεις  

6.1. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ποσού ίσου με το 2% επί της Συνολικής Συμβατικής Τιμής, άνευ ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του 

Ν. 4412/2016. 

6.2. Κατά το χρόνο υπογραφής του εγγράφου της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5 % επί της Συνολικής Συμβατικής Τιμής, άνευ ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 7 – Αρχές που διέπουν την σύναψη της σύμβασης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται για τα παρακάτω : 

Α) Ότι θα τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον επιλεγούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με ο, τι ισχύει βάσει του 

Δικαίου της Ένωσης, της Ελληνικής Νομοθεσίας, τις συλλογικές συμβάσεις, διεθνείς διατάξεις του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Β) Δεν θα ενεργήσουν, εφόσον επιλεγούν, αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διαδικασία ανάθεσης και κατά 

το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. 

Γ) Θα λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την διαφύλαξη εμπιστευτικών πληροφοριών που θα περιέλθουν σε γνώση τους. 
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Άρθρο 8 - Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό – Κριτήρια Επιλογής 

8.1. Στον παρόντα διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής, έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία νομίμως έχουν 

την ικανότητα προμήθειας των συγκεκριμένων υπό προμήθεια ειδών (CPV : 33124130-5), σε συνδυασμό με τα κριτήρια 

επιλογής που ορίζονται από την παρούσα. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 

8.2. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής αποτελούν τα παρακάτω : 

Α) Άδεια λειτουργίας ως παραγωγική ή εμπορική εταιρεία εντός Ελλάδας ή της αλλοδαπής σε αντίστοιχα ή συναφή είδη. 

Β) Εμπειρία από σύναψη τουλάχιστον μίας σύμβασης συναφούς αντικειμένου, η οποία πρέπει να έχει εκτελεστεί επιτυχώς 

ενός της τελευταίας διετίας. 

Προς απόδειξη των ανωτέρω γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών. Απαιτείται η ηλεκτρονική θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής. 

Για την απόδειξη του στοιχείου (Β) μπορούν να προσκομιστούν σχετικές συμβάσεις, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

κλπ. 

 

Άρθρο 9 – Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα τουλάχιστον από τα μέλη του (αν πρόκειται για σύμπραξη, κοινοπραξία ή 

ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων) μία τουλάχιστον από τις περιπτώσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 73 

του Ν. 4412/2016 και έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους : 

 

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), 

 

β) 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 Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 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 στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 

2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

 

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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α' 215 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

γγ) σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων η ως άνω υποχρέωση αφορά στους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

  

9.1. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

9.2. Εάν νομικό πρόσωπο τελεί σε κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα, σε άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης εάν τελεί σε διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης του 

ανωτέρω νομοθετήματος, ή για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 
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9.3. Εάν έχει επιδείξει σοβαρή και επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες κυρώσεις καθώς επίσης εάν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

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

επιλογής ή ότι έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

9.4. Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την 

επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 

9.5. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του Ελληνικού Δικαίου. 

9.6. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου. 

9.7. Εάν δεν είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο οικείο Επιμελητήριο. Κατά τη δήλωση αυτή, θα πρέπει να αναφέρεται η 

ακριβής επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι. 

9.8. Αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η 

αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 

αίτησης συμμετοχής: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 

266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν με την υποβολή της προσφοράς τους τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

1) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1988 στην οποία δηλώνεται, ότι ο προσφέρων δεν εμπίπτει στις διατάξεις του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως τούτο ισχύει, με ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, εφόσον 

πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσής του για λόγους ανωτέρας βίας, εξαιτίας της πανδημίας, προσκομίζεται 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1988 στην οποία δηλώνεται, ότι ο προσφέρων δεν εμπίπτει στις διατάξεις του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016 η οποία δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται και από την υποβληθείσα αίτηση στην 

αρμόδια αρχή για την έκδοση του πιστοποιητικού. 
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3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση (κοινή ή αναγκαστική) αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) από τα οποία να 

προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε αυτούς τους οργανισμούς. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών πρέπει να 

προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι σαφές, ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον 

κατά το χρόνο διενέργειας της διαδικασίας και έως και τρεις (3) μήνες προ της υποβολής τους. 

5) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 

προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα) τουλάχιστον κατά το χρόνο διενέργειας της 

διαδικασίας και έως και τρεις (3) μήνες προ της υποβολής του. 

6) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλης αρμόδιας Αρχής, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά το χρόνο διενέργειας της διαδικασίας και αφετέρου, ότι παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Παράλληλα από το ως άνω πιστοποιητικό πρέπει να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση συγκεκριμένης της 

επαγγελματικής δραστηριότητας.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται, γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών. 

7) Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησής τους : 

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 σε αρμόδια αρχή (πχ. ΓΕΜΗ) 

προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες προ της υποβολής του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόμιμης εκπροσώπησης (ανάλογα με τη νομική μορφή του φορέα : καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, ΦΕΚ, 

συγκρότηση ΔΣ σε σώμα – για ΑΕ - ) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 

να ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από 

πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ. γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ) είναι αρκετή η υποβολή του, εφόσον έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες προ της υποβολής του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 

σύστασης και μεταβολών (ανάλογα με τη νομική μορφή του φορέα : καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, ΦΕΚ)  

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής 

τους. 
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί σε χρόνο μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης. 

Από τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οικονομικών φορέων θα πρέπει εν γένει να προκύπτει η νόμιμη σύσταση του 

φορέα, όλες οι τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα 

υπογραφής κλπ. 

 

 

Άρθρο 10 – Περιεχόμενο Προσφοράς  

Η προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές 

προσφορές. 

Η προσφορά υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο τρίτο 

πρόσωπο. 

 

 

10.1. Χρόνος υποβολής της προσφοράς – Παροχή διευκρινίσεων 

Η προσφορά υποβάλλεται από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς,  σύμφωνα με όσα κατωτέρω ορίζονται,  

στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο έως την Παρασκευή 05/02/2021 και ώρα 14.00μμ. 

 

Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, κατατεθείσες προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις μέχρι και τρεις (3) 

ημέρες προ της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας, δηλαδή έως και την Τρίτη 02/02/2021 και ώρα 14.00μμ. 

10.2. Τρόπος υποβολής της προσφοράς 

Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε έναν σφραγισμένο κυρίως φάκελο, 

στο εξωτερικό του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :  

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράμματα.  

- Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής : «Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής» (Π.Ε.Δ.Α.) 

- Ο αριθμός πρωτοκόλλου, ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης 

- Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης  

- Η επωνυμία του διαγωνιζόμενου. Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, με ορισμό υπεύθυνου επικοινωνίας και ταχυδρομικής 

και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, καθώς και αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας. 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο (2) ξεχωριστοί, σφραγισμένοι υποφάκελοι – επί ποινή 

αποκλεισμού – με τις αντίστοιχες ενδείξεις :  
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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Οι επιμέρους ως άνω ξεχωριστοί φάκελοι, φέρουν και τις ενδείξεις του ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ όπως τούτες αναλυτικά 

αναφέρονται ανωτέρω. 

 

10.3. Περιεχόμενο Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - «Τεχνική Προσφορά» 

Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω : 

Α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 9 της 

παρούσας. 

Β) νόμιμα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο ΤΕΥΔ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρόσκλησης). 

Γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1988 νομίμως επικυρωμένη, στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας καταθέτει 

προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και ότι στην περίπτωση κατά την οποία θα κηρυχθεί οριστικός 

ανάδοχος, θα εκτελέσει τη συναφθείσα σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της σύμβασης. 

Δ) εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Στην Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνοντα τα παρακάτω : 

Α) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1988 νομίμως επικυρωμένη, στην οποία δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, για τους οποίους ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση και τα υπό προμήθεια είδη του 

οικονομικού φορέα είναι σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.75342/20 (ΦΕΚ 5198 Β/24-11-2020) 

Απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως έχει περιληφθεί στις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) της παρούσας.  

Β) Αναλυτική περιγραφή σε έντυπη μορφή και δείγμα του είδους που ο οικονομικός φορέας πρόκειται να προμηθεύσει. 

 

10.4. Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται βάσει του οριζόμενου στην παρούσα κριτηρίου ανάθεσης, υπογράφεται και 

σφραγίζεται από τον οικονομικό φορέα – προσφέροντα και πρέπει να περιλαμβάνει : 

Α) Η τιμή των υπό προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρω ανά μονάδα / τεμάχιο. 

Β) Τη συνολική ποσότητα Rapid Test που μπορεί να διαθέσει. 

Γ) Τη συνολική τιμή (αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων Χ τιμή μονάδας). 
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Δ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1988 στην οποία δηλώνεται, ότι ο προσφέρων έλαβε υπ’ όψιν το στοιχ. (2) της υπ’ 

αριθμ. 130022/2020 (5387 Β) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με τον καθορισμό 

ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού COVID 

– 19 καθώς και ότι είναι σε θέση να παραδώσει στην αναθέτουσα αρχή τη συνολική ποσότητα των ειδών που μπορεί να 

διαθέσει. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και δεν υπόκεινται σε 

αναπροσαρμογή.  

Απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές οικονομικών φορέων, στις οποίες : α) δεν δίνεται τιμή σε ευρω ή που 

καθορίζεται σχέση ευρω προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει σαφώς η προσφερόμενη τιμή και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης, όπως καθορίζεται με την παρούσα. 

 

10.5. Χρόνος ισχύος προσφοράς 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δεσμεύεται από την προσφορά του για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι 

(120) ημερών και τούτο πρέπει να δηλώνεται εγγράφως στον φάκελο προσφοράς του.  

Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν τη λήξη 

της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη παραπάνω αρχική διάρκεια.  

 

 

10.6. Λόγοι απόρριψης προσφοράς 

Η Αναθέτουσα Αρχή κατά το στάδιο ελέγχου και αξιολόγησης της προσφοράς οικονομικού φορέα, μπορεί να απορρίψει 

την υποβληθείσα προσφορά στις παρακάτω περιπτώσεις : 

α) αν δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τον τρόπο και το περιεχόμενο που προβλέπεται στην παρούσα, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα. 

β) αν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν συμπληρωθεί και διορθωθεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα. 

γ) αν παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την παρούσα και αποκλίσεις ως προς τους 

όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

δ) εάν τίθεται όρος αναπροσαρμογής. 
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Άρθρο 11 – Διενέργεια διαδικασίας – Αξιολόγηση προσφορών 

Αποσφράγιση φακέλων προσφορών : Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προβαίνει σε μία συνεδρίαση, την Δευτέρα 

08/02/2021 και ώρα 11.00πμ, στην αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς των οικονομικών φορέων δηλαδή, στην 

αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» και αμέσως μετά αντιστοίχως 

στην αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει οικονομικό φορέα να συμπληρώσει ή να διευκρινίσει τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 

που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς του, σύμφωνα με το 

άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας, ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, βάσει της τιμής μονάδας, σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 

  

Μετά τον έλεγχο των φακέλων προσφορών, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο της αναθέτουσας αρχής, την αποδοχή ή απόρριψή της προσφοράς. Εάν η προσφορά 

φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό 

φορέα να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. 

 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Σε περίπτωση κλήρωσης γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

 

Στη συνέχεια εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της αναθέτουσας αρχής απόφαση, με την οποία είτε επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 

Προσφορά») και αναδεικνύεται ο ανάδοχος, είτε απορρίπτεται το ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής. Η απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κοινοποιείται στους προσφέροντες - οικονομικούς φορείς, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης  χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 

η υποβολή της οποίας δεν δύναται να αναστείλει την υπογραφή και εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 364 παρ. 1 και 2α του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.  

 

 

Άρθρο 12 – Κατακύρωση αποτελέσματος – Σύναψη σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης της προσφοράς, στον ανάδοχο. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία 

που δε μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για άλλο τόσο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 

συμφωνητικό, εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας, κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

Άρθρο 13 – Προδικαστικές Προσφυγές 

Ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 345 επομ. του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 14 – Ματαίωση διαδικασίας 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 106 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 15 – Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

Άρθρο 16 – Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου – Ποινικές Ρήτρες 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο για τους λόγους και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Στον οικονομικό φορέα (ανάδοχο) ο οποίος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται μερική ή ολική κατάπτωση 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Παράλληλα, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλλει, σε περίπτωση πλημμελούς 

εκτέλεσής της, ή καθυστέρησης της παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ποινικές ρήτρες 

εις βάρος του, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του άρθρου 218 ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 17 – Καταγγελία σύμβασης 

17.1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη 

σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί 

αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

17.2. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 
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διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 

σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

17.3. Εάν η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση κατά την έννοια του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και θα 

απαιτούνταν η διαδικασία σύναψης νέας σύμβασης. 

 

Άρθρο 18 – Τρόπος Πληρωμής  

Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί με την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών στην 

αναθέτουσα αρχή και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 

Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν την πληρωμή. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις : 

Α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης, υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 4013/2011. 

Β) Κράτηση 0,02% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ για λογαριασμό της Γενικής Δ/νσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 36 του 4412/2016. 

Γ) Κράτηση 0,06% η οποί υπολογίζεται της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης, υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 του ν. 4412/2016. 

Δ)Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Τα υπό προμήθεια είδη, δεν υπόκεινται σε συντελεστή ΦΠΑ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 

4764/2020. 

 

Άρθρο 19 – Υπεργολαβία 

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις λόγω ανάθεσης τμήματος ή τμημάτων της σύμβασης 

σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 

του κύριου αναδόχου. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο κύριος ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή με τα πλήρη στοιχεία 

υπεργολάβων, καθώς και για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων αυτών. 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας με υπεργολάβο, ο κύριος ανάδοχος, οφείλει αφ’ ενός, να ενημερώσει σχετικά την 

αναθέτουσα αρχή και αφ’ ετέρου να διασφαλίσει με κάθε πρόσφορο τρόπο την ομαλή εκτέλεση του τμήματος της 

σύμβασης από τον ίδιο ή από νέο υπεργολάβο. 

 

Άρθρο 20 – Παρακολούθηση – Παράδοση αντικειμένου σύμβασης 

20.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου 

και η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, θα διενεργούνται από την αρμόδια Επιτροπή της ΠΕΔΑ, η οποία θα εισηγείται 

στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (ΔΣ) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη μέτρων για τη μη τήρηση των όρων της 

σύμβασης, καθώς και κάθε τροποποίηση ή παράταση της συμβατικής διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 
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4412/2016. Για την εκτέλεση της ως άνω σύμβασης προμήθειας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 206 επομ. 

του ν. 4412/2016 όπως ισχύουν. 

20.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, σε κατάλληλη 

συσκευασία για τη φύλαξή τους και την μετέπειτα παράδοσή τους στους Δήμους της Αττικής. 

Κατά την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών από τον ανάδοχο, τα κιβώτια, στα οποία θα περιέχονται θα πρέπει να 

αναφέρουν την επωνυμία και τα στοιχεία της αναδόχου εταιρείας, τον Δήμο στον οποίο τελικώς θα παραδοθούν και την 

ποσότητα των ειδών. 

20.3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, δεν επιστρέφεται στον ανάδοχο, πριν την παράδοση του 

συνόλου των υπό προμήθεια ειδών και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τους. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206 επομ. του ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 21 – Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, θα ανέρχεται πέντε (5) 

ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις που 

αφορούν στην παράδοση των υπό προμήθεια ειδών. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

μέχρι το 100% 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 ή / και σε περίπτωση που 

δεν έχει ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο. 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.  

 

Άρθρο 22 – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, οι όροι της παρούσας 

Πρόσκλησης, των παραρτημάτων της και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS - CoV – 2 

(Rapid Test)» 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) λαμβάνοντας υπόψη τους 

καταστατικούς της σκοπούς, όπως τούτοι διατυπώνονται στο ΠΔ. 75/2011 (ΦΕΚ Α’ 182) 

όπως ισχύει και συγκεκριμένα στο άρθρο 1 παρ. 1 περ. (ια) και (ιγ) [(ια) «τον 

προγραμματισμό, υποστήριξη και συντονισμό δράσεων για την αναβάθμιση της 

θέσης και του ρόλου του προσωπικού των Δήμων και των μελών των αιρετών 

οργάνων καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών 

μονάδων» , (ιγ) «την ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της 

ζωής … και την κοινωνική συνοχή»] καθώς και την ανάγκη να ληφθούν τα 

απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση και την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID 

– 19 έχει αποφασίσει να προβεί στην προμήθεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ταχέων 

ελέγχων αντιγόνων SARS - CoV – 2 (Rapid Test) ως πρόσφορο μέτρο για την πρόληψη 

και αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19 με σκοπό να διανεμηθούν στους 

Δήμους της Αττικής. 

 

Τα αναγκαία Τεχνικά Χαρακτηριστικά για την διενέργεια της προμήθειας, προβλέπονται στην 

παρακάτω Απόφασης του Υπουργού Υγείας : 

Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.75342/20 (ΦΕΚ 5198 Β/24-11-2020): «Εξειδίκευση των αναγκαίων 

χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων 

αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test), καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να 

χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή 
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επιδημιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο 

διαγνωστικού ελέγχου». 

«Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 «Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης 

της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς 

Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" (ALEXANDER 

S.ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και 

του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α'204), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης 

εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ.1 του άρθρου 6 της 

Ε.Σ.Δ.Α, ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων 

και άλλες διατάξεις» (Α'214). 

β. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α'148). 

γ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'121). 

4. Την από 20.11.2020 εισήγηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από 

Λοιμογόνους Παράγοντες. 

5. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 74944/23.11.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και 

Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο πρώτο 

Αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) 

1. Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), για τη διενέργεια ελέγχων 

νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 ορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό πρώτο του ν. 

4737/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τα ακόλουθα: η ευαισθησία τους σε ποσοστό 
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μεγαλύτερο του ενενήντα τοις εκατό (90%) για SARS-CoV-2 σε σύγκριση με μοριακό test 

αναφοράς, η ύπαρξη ποσοστού ειδικότητας μεγαλύτερου του ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) για 

SARS-CoV-2, καθώς και η συμπερίληψη στις ενδείξεις αποτελέσματος της ένδειξης εγκυρότητας 

εκτέλεσης της δοκιμασίας (εκτός από την ένδειξη για θετικό η αρνητικό). 

2. Πλέον των ανωτέρω ελάχιστων αναγκαίων χαρακτηριστικών της παρ. 1, τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), θα πρέπει, κατά τα αναφερόμενα 

στην από 20.11.2020 εισήγηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από 

Λοιμογόνους Παράγοντες να φέρουν τις εξής προδιαγραφές: 

Να βρίσκονται καταχωρημένα στη λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

Να ανιχνεύουν το αντιγόνο του SARS-CoV-2. 

Να εκτελούνται σε δείγματα ρινικού, φαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. 

Να έχουν έγκριση CE-IVD. Έγκριση FDA-EUA για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων 

αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) είναι επιθυμητή άλλα όχι υποχρεωτική. 

Να παρέχουν αποτέλεσμα εντός 30 λεπτών. 

Να δύνανται να αποθηκευθούν για χρονικό διάστημα πλέον του ενός μηνός σε συνθήκες 

θερμοκρασίας δωματίου από 5 έως 30 βαθμούς Κελσίου». 

 

 

Προϋπολογισμός δαπάνης :  

 

 

Είδος 

δαπάνης 

Κ.Α. 

Πρ/μου 

CPV Κόστος  Συντελεσ

τής ΦΠΑ 

Συνολικ

ό κόστος 

Προμήθεια  

ταχέων τεστ 

αντιγόνου 

COVID 19 

(rapid 

tests). 

00.6493.00

01 

«Δαπάνες 

ενίσχυσης 

των ΟΤΑ για 

την 

προστασία 

του 

33124130-5 – 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 

400.000,

00 €  

0  € (Ν. 

4764/2020

, άρθρ. 

73,) 

400.000,

00 €  
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πληθυσμού 

από την 

πανδημία 

COVID 19». 

Ανώτατο όριο τιμής του τεστ ανίχνευσης αντιγόνου με την μέθοδο ταχείας 

δοκιμασίας (rapid test) είναι το ποσό των 10 € (Υπουργική Απόφαση 

130022 – ΦΕΚ 5387/Β/7-12-2020). 

 

Αθήνα, 14/01/2021 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.Δ.Α.) 

- Ταχυδρομική διεύθυνση : Κότσικα 4, Αθήνα, ΤΚ 104.34 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: κος. Δημάκης 

- Τηλέφωνο: 210 3646754, 755 

- Ηλ. ταχυδρομείο: info@pedattikis.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.pedattikis.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Προμήθεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS - CoV – 2 

(Rapid Test) CPV : 3312413055 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε : Προμήθειες 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

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.  
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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 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

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:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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 …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

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 ΤΕΥΔ 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. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi 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 (σημεία 1-6), 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): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

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 
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στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] 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; Διευκρινήστε: 

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 καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

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): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

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 δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να 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 

καταστάσειςxxvi : 

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 συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

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 παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

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; 

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: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 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 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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πληροφορίες: 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 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

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 διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

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 αναφέρονταιxxxiv, 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 

δωρεάνxxxv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [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 Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  

 

 

 

                                                           
i

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
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 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως 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). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 

και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 

κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 



 
 

39 
 

                                                                                                                                                                                                      
xv Όπως ορίζεται 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) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 
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xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

Ι. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Επωνυμία Τράπεζας, Υποκατάστημα) 

Ημερομηνία Έκδοσης : 

ΠΡΟΣ : (Επωνυμία, Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ……………………. ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ …………………………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 

…………………………………………………………….. υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία 

…………………………………………………ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών …… ……. (αναφέρονται οι 

επωνυμίες των εταιρειών) ατομικά και για καθεμία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή της/τους στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης της ..../.…/2021 για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια …………………………………(τίτλος 

πρόσκλησης / αντικείμενο προμήθειας / συνολικός προϋπολογισμός) σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. …………../2021 

Πρόσκληση. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία απορρέουσες υποχρεώσεις της εν 

λόγω Εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, 

αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζά μας.  

(ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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ΙΙ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Επωνυμία Τράπεζας, Υποκατάστημα) 

Ημερομηνία Έκδοσης : 

ΠΡΟΣ : (Επωνυμία, Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ……………………. ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ …………………………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 

…………………………………………………………….. υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία 

…………………………………………………ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών …… ……. (αναφέρονται οι 

επωνυμίες των εταιρειών) ατομικά και για καθεμία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της από …/…/2021 σύμβασης, για 

την προμήθεια …………………………………(τίτλος πρόσκλησης / αντικείμενο προμήθειας / συνολικός προϋπολογισμός) 

σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. …………../2021 Πρόσκληση. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, 

αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζά μας. 

(ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 

 

 


