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Σξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Αθημώμ «Γεώογιξπ Γεμμημαςάπ» 

 

Έυξμςαπ σπϊφη: 

Α. Σιπ διαςάνειπ όπωπ ασςέπ ιρυύξσμ: 

 

1. Σξσ Ν. 2889/2001, «Βελςίχρη και Δκρσγυοξμιρμϊπ ςξσ Δθμικξϋ σρςήμαςξπ Τγείαπ& άλλεπ διαςάνειπ» 

ϊπχπ ιρυϋει, 

2. ςξσ Ν. 3329/2005 «Δθμικϊ ϋρςημα Τγείαπ και Κξιμχμικήπ Αλληλεγγϋηπ και λξιπέπ  διαςάνειπ» ϊπχπ 

ιρυϋει, 

3. ςξσΝ. 3580/2007 «Ποξμήθειεπ τξοέχμ επξπςεσόμεμχμ από ςξ Υπξσογείξ Υγείαπ και Κξιμχμικήπ 

Αλληλεγγύηπ και άλλεπ διαςάνειπ» ϊπχπ ιρυϋει, 

4. ςξσ Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη μόμχμ και ποάνεχμ 

ςχμ κσβεομηςικώμ, διξικηςικώμ και ασςξδιξικηςικώμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ "Ποόγοαμμα Διαύγεια" και 

άλλεπ διαςάνειπ”, 

5. ςξσΝ.3850/2010(ΥΔΚ84/ς.Α΄/02-06-2010)«ΚϋοχρηςξσΚόδικαμϊμχμγιαςημσγείακαι ςημ αρτάλεια ςχμ 

εογαζξμέμχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, 

6. ςξσΝ. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Σσμβάρεχμ και Κεμςοικξύ 

Ηλεκςοξμικξύ Μηςοώξσ Δημξρίχμ Σσμβάρεχμ…», 

7. ςξσΝ. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Σσμβάρεχμ και Κεμςοικξύ 

Ηλεκςοξμικξύ Μηςοώξσ Δημξρίχμ Σσμβάρεχμ…»,  

8. ςξσΝ. 3918/2011 «Διαοθοχςικέπ αλλαγέπ ρςξ ρύρςημα σγείαπ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ιρυϋει ρήμεοα, 

9. ςξσ Ν. 4254/2014 (ΥΔΚ 85/ς. Α΄/2014) «Μέςοα ρςήοινηπ και αμάπςσνηπ ςηπ Δλλημικήπ ξικξμξμίαπ ρςξ 

πλαίριξ εταομξγήπ ςξσ Ν. 4046/2012 και άλλεπ διαςάνειπ». 

10. ςξσ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κχδικξπξίηρη διαςάνεχμ για ςημ ποόρβαρη ρε δημόρια έγγοατα και ρςξιυεία”,  

11. ςξσ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αμάληφη σπξυοεώρεχμ από ςξσπ Διαςάκςεπ”, 

12. ςξσ Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόριεπ Σσμβάρειπ Έογχμ, Ποξμηθειώμ και Υπηοεριώμ (ποξραομξγή ρςιπ 

Οδηγίεπ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, 

13. ςξσ Ν. 4488/2017 (ΥΔΚ Α' 137/13-09-2017) «Σσμςανιξδξςικέπ οσθμίρειπ Δημξρίξσ και λξιπέπ αρταλιρςικέπ 

διαςάνειπ, εμίρυσρη ςηπ ποξρςαρίαπ ςχμ εογαζξμέμχμ, δικαιώμαςα αςόμχμ με αμαπηοίεπ και άλλεπ 

διαςάνειπ», άοθοξ 39, 
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14. ςξσ Ν. 4605/2019 (Α’ 52/1-4-2019) «Δμαομόμιρη ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ με ςημ Οδηγία (ΔΔ) 2016/943 

ςξσ Δσοχπαψκξύ Κξιμξβξσλίξσ και ςξσ Σσμβξσλίξσ ςηπ 8ηπ Ιξσμίξσ 2016 ρυεςικά με ςημ ποξρςαρία ςηπ 

ςευμξγμχρίαπ και ςχμ επιυειοημαςικώμ πληοξτξοιώμ πξσ δεμ έυξσμ απξκαλστθεί (εμπξοικό απόοοηςξ) 

από ςημ παοάμξμη απόκςηρη, υοήρη και απξκάλσφή ςξσπ (EEL 157 ςηπ 15.6.2016) - Μέςοα για ςημ 

επιςάυσμρη ςξσ έογξσ ςξσ Υπξσογείξσ Οικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ και άλλεπ διαςάνειπ», άοθοξ 43, πεοί 

ςοξπξπξιήρεχμ διαςάνεχμ ςξσ μ. 4412/2016 (Α' 147), 

15. ςξσ Ν. 4782/2021 (Α’ 96) “Δκρσγυοξμιρμϊπ, απλξπξίηρη και αμαμϊοτχρηςξσ οσθμιρςικξϋ πλαιρίξσ ςχμ 

δημξρίχμ ρσμβάρεχμ, ειδικϊςεοεπ οσθμίρειπ ποξμηθειόμ ρςξσπ ςξμείπ ςηπ άμσμαπ και ςηπ αρτάλειαπ 

και άλλεπ διαςάνειπ για ςημ αμάπςσνη, ςιπ σπξδξμέπ και ςημ σγεία”, ρςξ άοθοξ 50 ςξσ ξπξίξσ 

«Απεσθείαπ αμάθερη - Αμςικαςάρςαρη ςξσ άοθοξσ 118 ςξσ μ. 4412/2016» αματέοεςαι ϊςι  Ποξρτσγή 

ρςη διαδικαρία ςηπ απεσθείαπ αμάθερηπ επιςοέπεςαι, ϊςαμ η εκςιμόμεμη ανία ςηπ ρϋμβαρηπ, είμαι ίρη ή 

καςόςεοη απϊ ςξ ϊοιξ ςχμ ςοιάμςα υιλιάδχμ (30.000) εσοό, 

16. ςξσ άοθοξσ 79 ςξσ Ν. 4915/2022 (ΥΔΚ 63/ 24/03/2022) «Δθμικϊ ςοαςηγικϊ υέδιξ Καςαπξλέμηρηπ ςηπ 

Διατθξοάπ διαςάνειπ για θέμαςα αμθοχπίμξσ δσμαμικξϋ και Οογαμιρμόμ Σξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ 

,μξμξθεςικϊ πλαίριξ εκπαίδεσρηπ ςχμ ρπξσδαρςόμ/ρπξσδαρςοιόμ ςηπ Δθμικήπ υξλήπ Δημϊριαπ 

Διξίκηρηπ και Ασςξδιξίκηρηπ για ςημ έμςανη ρςξμ κλάδξ Π.Δ Δπιςελικόμ ςελευόμ ,διαςάνειπ για ςημ 

ξλξκλήοχρη ςηπ μεςατξοάπ ςχμ δαρικόμ σπηοεριόμ ρςξ Τπξσογείξ Πεοιβάλλξμςξπ και εμέογειαπ 

,διαςάνειπ για ςημ εταομξγή ςξσ Δθμικξϋ υεδίξσ Αμάκαμφηπ και Αμθεκςικϊςηςαπ «ΔΛΛΑΔΑ 2.0, Δθμική 

ρϋμςανη Ομξγεμόμ και άλλεπ επείγξσρεπ  » ϊπχπ ιρυϋει, 

17. ςξσ Ν. 4865/2021 (ΥΔΚ 238/Α/4-12-2021) «ϋρςαρη και ξογάμχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ ιδιχςικξϋ δικαίξσ 

με ςημ επχμσμία «Δθμική Κεμςοική Αουή Ποξμηθειόμ Τγείαπ», ρςοαςηγική κεμςοικόμ ποξμηθειόμ 

ποξψϊμςχμ και σπηοεριόμ σγείαπ και άλλεπ επείγξσρεπ διαςάνειπ για ςη δημϊρια σγεία και ςημ 

κξιμχμική ποϊμξια, ϊπχπ ασςϊπ ιρυϋει 

18. ςξσ άοθοξ  9, παοάγοατξπ 1 ςξσ μ. ςξσ Ν. 3850/2010, «….. ξ εογξδόςηπ δύμαςαι μα επιλένει μεςανύ ςηπ 

αμάθερηπ καθηκόμςχμ ςξσ ιαςοξύ εογαρίαπ ρε εογαζξμέμξσπ ρςημ επιυείοηρη ή ρε άςξμα εκςόπ 

επιυείοηρηπ ή ςηπ ρύμαφηπ ςηπ ρύμβαρηπ με ςιπ ΔΞ.Υ.Π.Π. ή ρσμδσαρμό μεςανύ ασςώμ ςχμ 

δσμαςξςήςχμ…….» και ςηπ παοαγοάτξσ 2 ϊπξσ «….ρε πεοίπςχρη πξσ παοέυξμςαι σπηοερίεπ ιαςοξύ 

εογαρίαπ ρσμδσαρμέμα από εογαζξμέμξσπ ρςημ επιυείοηρη, ή/και από άςξμα εκςόπ ςηπ επιυείοηρηπ 

ή/και από ΔΞ.Υ.Π.Π. , ασςξί ξτείλξσμ μα ρσμεογάζξμςαι αμαλόγχπ ςχμ αμαγκώμ….», 

 

Β. Σιπ απξτάρειπ – έγγοατα: 

 

1. Σημ σπ΄ αοιθ. 4/10-03-2021 (ΘΔΜΑ 41ξ) απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ςξσ Νξρξκξμείξσ, με ςημ 

ξπξία ξμϊτχμα απξταρίρςηκε η ποξρτσγή ρςη διαδικαρία ςηπ απεσθείαπ αμάθερηπ δσμάμει ςξσ 

άοθοξσ 50 ςξσ μ. 4782/2021, με διεμέογεια έοεσμαπ αγξοάπ (δια ρσλλξγήπ ρτοαγιρμέμχμ ποξρτξοόμ) 

για ςημ «Αμάδεινη ξικξμξμικξϋ τξοέα για ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρςξ Νξρξκξμείξ εμϊπ (1) Διδικξϋ 

Ιαςοξϋ Δογαρίαπ για (1) έμα έςξπ, (CPV: 71317210-8), ρε εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςξσ μ. 3850/2010 

(ΥΔΚ Α΄84) «Κόδικαπ μϊμχμ για ςημ σγεία και αρτάλεια ςχμ εογαζξμέμχμ», με κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ 

ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη βάρει ςιμήπ ποξρτξοά (υαμηλϊςεοη ςιμή), 

ποξωπξλξγιρμξϋ 20.000,00€ ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΥΠΑ 24%, με αμάοςηρη ςηπ ποϊρκληρηπ εκδήλχρηπ 

εμδιατέοξμςξπ ρςξμ ιρςϊςξπξ ΔΙΑΤΓΔΙΑ και ρςημ e-πλαςτϊομα ΚΗΜΔΗ. 

2. Σημ σπ΄αοιθμ. 20712/03-08-2021 απϊταρη ςξσ Διξικηςή ςξσ Νξρξκξμείξσ  αμαοςημέμη ρςξμ ιρςϊςξπξ 

Διαϋγεια (με αοιθμϊ ΑΔΑ: ΧΗΒΝ4690ΩΝ-ΥΔΛ)) για ςη ρσγκοϊςηρη ςηπ επιςοξπήπ ρϋμςανηπ ςευμικόμ 

ποξδιαγοατόμ για ςημ αμάδεινη  αμαδϊυξσ  για ςημ παοξυή σπηοεριόμ εμϊπ (1) Διδικξϋ Ιαςοξϋ 

Δογαρίαπ ρςξ Νξρξκξμείξ. 

3. Σξ σπ’ αοιθμ. 28691/25-10-2021  ποακςικϊ ρϋμςανηπ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ (με ςιπ διξοθόρειπ πξσ 

έυξσμ επιρημαμθεί) για ςημ αμάδεινη αμαδϊυξσ για ςημ παοξυή σπηοεριόμ εμϊπ (1) Διδικξϋ Ιαςοξϋ 

Δογαρίαπ ρςξ Νξρξκξμείξ. 

4. Σημ σπ΄ αοίθμ. 1471/2021 απϊταρη αμάληφηπ σπξυοέχρηπ (αμαοςημέμη ρςξμ ιρςϊςξπξ Διαϋγεια με ΑΔΑ: 

91ΟΣ4690ΩΝ-ΟΞ), με ςημ ξπξία δερμεϋςηκε η απαοαίςηςη πίρςχρη ποξπ κάλσφη ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ 

δαπάμηπ, ρε βάοξπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςξσ Νξρξκξμείξσ. 

5. Σημ σπ΄ αοιθμ. 31375/18-11-21 απϊταρη ςξσ Διξικηςή ςξσ Νξρξκξμείξσ, ρϋμτχμα με ςημ ξπξία 

ξοίρςηκε η κ. Βεμςιάδη Κσοιακή, Διεσθϋμςοια Παθξλξγίαπ, σπεϋθσμη ςήοηρηπ ιαςοικξϋ τακέλξσ για 

ςξσπ εκςιθέμεμξσπ εογαζξμέμξσπ ςξσ Νξρξκξμείξσ καςηγξοίαπ Α΄ ρςημ ιξμίζξσρα ακςιμξβξλία. 





6. Σημ σπ. αοιθμ. 24/23-12-21 (θέμα 16ξ) απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ςξσ Νξρξκξμείξσ 

(αμαοςημέμη ρςξμ ιρςϊςξπξ Διαϋγεια με αοιθμϊ ΑΔΑ: Ω3ΑΒ4690ΩΝ-Ξ08) με ςημ ξπξία ξμϊτχμα 

απξταρίρςηκε μα γίμει μέα ειρήγηρη ϊρξ ατξοά ςημ παοξυή σπηοεριόμ εμϊπ (1) Διδικξϋ Ιαςοξϋ 

Δογαρίαπ, ποξρμεςοόμςαπ ςξμ υοϊμξ απαρυϊληρηπ ςηπ κ. Βεμςιάδη χπ ιαςοξϋ εογαρίαπ για ςημ 

καςηγξοία ςχμ εογαζξμέμχμ επικιμδσμϊςηςαπ Α ϊπχπ ξοίρςηκε με απϊταρη ςξσ Διξικηςή ςξσ 

Νξρξκξμείξσ,  ξι ξπξίεπ αμέουξμςαι ρςιπ 91,2 όοεπ εςηρίχπ. 

7. Σξ γεγξμϊπ ϊςι μεςά απϊ πεοαιςέοχ έλεγυξ ςξσ ποακςικξϋ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ και ςχμ 

πληοξτξοιόμ πξσ αμςλήθηκαμ απϊ ςξ Σμ. Διαυ. Αμθο. Δσμαμικξϋ ποξέκσφε ϊςι ξι εςήριεπ όοεπ 

απαρυϊληρηπ ςξσ ιαςοξϋ εογαρίαπ είμαι 897,60 όοεπ (ϊυι 1.260 ϊπχπ ποξταμόπ εκ παοαδοξμήπ 

αματέοξμςαι ρςξ ποακςικϊ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ ςηπ ξοιρθείραπ επιςοξπήπ) και ποξκϋπςξσμ χπ 

ενήπ: 

 για ςημ Α΄ καςηγξοία 91,2 όοεπ (114 εογαζϊμεμξι x 0,8*) 

 για ςημ Β’ καςηγξοία 45,6 όοεπ (76 εογαζϊμεμξι x 0,6*) 

 για ςημ Γ΄ καςηγξοία 436,8 όοεπ( 1.902 εογαζϊμεμξι x 0,4*).  
(*όοεπ εςήριαπ απαρυϊληρηπ αμά εογαζϊμεμξ ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ ςξ άοθοξ 21, παο. 1 ςξσ 
Ν. 3850/2010). 

8. Σημ σπ’ αο. 3/10-2-2022(θέμα ΔΗΔ9ξ) απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ςξσ Νξρξκξμείξσ 

(αμαοςημέμη ρςξμ ιρςϊςξπξ Διαϋγεια με αοιθμϊ ΑΔΑ: ΧΡΝ64690ΩΝ-ΦΚ9), με ςημ ξπξία εγκοίθηκαμ: 

1. Σημ έγκοιρη  ςξσ σπ’ αοιθμ. 28691/25-10-2021  ποακςικξϋ ρϋμςανηπ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ (με 

ςιπ διξοθόρειπ πξσ έυξσμ επιρημαμθεί) για ςημ αμάδεινη αμαδϊυξσ για ςημ παοξυή σπηοεριόμ 

εμϊπ (1) Διδικξϋ Ιαςοξϋ Δογαρίαπ ρςξ Νξρξκξμείξ. 

2. Σξ Νξρξκξμείξ μα απεσθϋμει Ποϊρκληρη Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ για ςημ αμάδεινη αμαδϊυξσ 

για ςημ παοξυή σπηοεριόμ εμϊπ (1) Διδικξϋ Ιαςοξϋ Δογαρίαπ για (1) εμϊπ έςξπ, με CPV: 71317210-

8, και ποξωπξλξγιρμϊ 16.129,04 πλέξμ ΥΠΑ, ήςξι 20.000,00 ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΥΠΑ (με ςιπ 

εςήριεπ όοεπ απαρυϊληρηπ μα αμέουξμςαι ρςιπ 806,4 εςηρίχπ) και κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ ςημ 

πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη, βάρει ςιμήπ ποξρτξοά (υαμηλϊςεοη ςιμή), με 

δημξρίεσρη ασςξϋ ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Νξρξκξμείξσ, ρςξ Κεμςοικϊ Ηλεκςοξμικϊ Μηςοόξ 

Δημξρίχμ σμβάρεχμ (ΚΗΜΔΗ) και ρςξμ ιρςϊςξπξ Δι@ϋγεια. 

3. Σημ κάλσφη ςηπ δαπάμηπ απϊ ςξμ ςακςικϊ ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ Νξρξκξμείξσ  ρϋμτχμα με ςημ 

79/2022 απϊταρη αμάληφηπ σπξυοέχρηπ (αμαοςημέμη ρςξμ ιρςϊςξπξ Δι@ϋγεια με ΑΔΑ: 

ΧΩΦΤ4690ΩΝ-5Ν9).                                                               

4. Σξμ  ξοιρμϊ επιςοξπήπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

 

9. Σημ σπ΄αο. 5204/02-03-2022 Ποϊρκληρη Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ (αμαοςημέμη ρςξμ ιρςϊςξπξ Διαϋγεια 

με ΑΔΑ: ΧΗ4246590ΩΝ-ΣΔΦ και ρςξ ΚΗΜΔΗ με ΑΔΑΜ: 22PROC010136320) για ςημ αμάδεινη αμαδϊυξσ για 

ςημ παοξυή σπηοεριόμ εμϊπ (1) Διδικξϋ Ιαςοξϋ Δογαρίαπ για (1) εμϊπ έςξπ, με CPV: 71317210-8, και 

ποξωπξλξγιρμϊ 16.129,04 πλέξμ ΥΠΑ, ήςξι 20.000,00 ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΥΠΑ (με ςιπ εςήριεπ όοεπ 

απαρυϊληρηπ μα αμέουξμςαι ρςιπ 806,4 εςηρίχπ) και κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ 

ξικξμξμική άπξφη, βάρει ςιμήπ ποξρτξοά (υαμηλϊςεοη ςιμή), με καςαλσςική ημεοξμημία καςάθερηπ 

ποξρτξοόμ ςημ 9η/03/2022. 

10. Σξ γεγξμϊπ ϊςι ρςξ πλαίριξ ςηπ σπ΄αο. 5204/02-03-2022 Ποϊρκληρηπ Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ 

(αμαοςημέμη ρςξμ ιρςϊςξπξ Διαϋγεια με ΑΔΑ: ΧΗ4246590ΩΝ-ΣΔΦ και ρςξ ΚΗΜΔΗ με ΑΔΑΜ: 

22PROC010136320) για ςημ αμάδεινη αμαδϊυξσ για ςημ παοξυή σπηοεριόμ εμϊπ (1) Διδικξϋ Ιαςοξϋ 

Δογαρίαπ, δεμ καςαςέθηκε καμία ποξρτξοά. 

11. Σημ σπ’ αο. 12/26-05-2022 (θέμα 27ξ) απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ςξσ Νξρξκξμείξσ 

(αμαοςημέμη ρςξμ ιρςϊςξπξ Διαϋγεια με αοιθμϊ ΑΔΑ: Ω8Η4690ΩΝ-ΝΤΔ), με ςημ ξπξία εγκοίθηκαμ: 

1. Tημ επαμάληφη ςηπ Ποϊρκληρηπ Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ για ςημ αμάδεινη αμαδϊυξσ για ςημ 

«Παοξυή σπηοεριόμ εμϊπ (1) Διδικξϋ Ιαςοξϋ Δογαρίαπ για (1) εμϊπ έςξπ», με CPV: 71317210-8, και 

ποξωπξλξγιρμϊ 16.129,04 πλέξμ ΥΠΑ, ήςξι 20.000,00 ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΥΠΑ (με ςιπ εςήριεπ 

όοεπ απαρυϊληρηπ μα αμέουξμςαι ρςιπ 806,4 εςηρίχπ) και κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ ςημ πλέξμ 

ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη, βάρει ςιμήπ ποξρτξοά (υαμηλϊςεοη ςιμή), με δημξρίεσρη ςξσ 

διαγχμιρμξϋ ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Νξρξκξμείξσ, ρςξ Κεμςοικϊ Ηλεκςοξμικϊ Μηςοόξ Δημξρίχμ 





σμβάρεχμ (ΚΗΜΔΗ) και ρςξμ ιρςϊςξπξ ΔΙΑΤΓΔΙΑ, δεδξμέμξσ ϊςι ρςξ πλαίριξ ςηπ σπ΄αο. 5204/02-

03-2022 ρυεςικήπ Ποϊρκληρηπ Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ (ΑΔΑ: ΧΗ4246590ΩΝ-ΣΔΦ) δεμ καςαςέθηκε 

καμία ποξρτξοά.  

2. Ση διεμέογεια ςξσ διαγχμιρμξϋ απϊ ςημ ήδη ξοιρθείρα επιςοξπή, ρϋμτχμα με ςημ σπ΄αοιθμ. 

5759/08-03-2022 απϊταρη Διξικηςική ςξσ Νξρξκξμείξσ (ΑΔΑ:  6ΘΡΟ4690ΩΝ-ΞΗ2).  

12. Σημ σπ΄αο. 15723/21-06-2022 Ποϊρκληρη Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ (αμαοςημέμη ρςξμ ιρςϊςξπξ 

Διαϋγεια με ΑΔΑ: 6ΒΞΩ4690ΩΝ-017 και ρςξ ΚΗΜΔΗ με ΑΔΑΜ: 22PROC010785288) για ςημ αμάδεινη 

αμαδϊυξσ για ςημ παοξυή σπηοεριόμ εμϊπ (1) Διδικξϋ Ιαςοξϋ Δογαρίαπ για (1) εμϊπ έςξπ, με CPV: 

71317210-8, και ποξωπξλξγιρμϊ 16.129,04 πλέξμ ΥΠΑ, ήςξι 20.000,00 ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΥΠΑ (με ςιπ 

εςήριεπ όοεπ απαρυϊληρηπ μα αμέουξμςαι ρςιπ 806,4 εςηρίχπ) και κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ ςημ πλέξμ 

ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη, βάρει ςιμήπ ποξρτξοά (υαμηλϊςεοη ςιμή), με καςαλσςική 

ημεοξμημία καςάθερηπ ποξρτξοόμ ςημ 29η/06/2022. 

13. Σξ γεγξμϊπ ϊςι ρςξ πλαίριξ ςηπ σπ΄αο. 15723/21-06-2022 Ποϊρκληρη Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ 

(αμαοςημέμη ρςξμ ιρςϊςξπξ Διαϋγεια με ΑΔΑ: 6ΒΞΩ4690ΩΝ-017 και ρςξ ΚΗΜΔΗ με ΑΔΑΜ: 

22PROC010785288) για ςημ αμάδεινη αμαδϊυξσ για ςημ παοξυή σπηοεριόμ εμϊπ (1) Διδικξϋ Ιαςοξϋ 

Δογαρίαπ, δεμ καςαςέθηκε καμία ποξρτξοά. 

14. Σημ σπ΄αο. 20/29-09-2022 (Θέμα 60ξ ) απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ςξσ Νξρξκξμείξσ 

(αμαοςημέμη ρςξμ ιρςϊςξπξ διαϋγεια με αοιθμϊ ΑΔΑ: ΧΜΗΚ4690ΩΝ-5Φ), ρϋμτχμα με ςημ ξπξία 

ξμϊτχμα εγκοίθηκαμ:  

1. Η εκ μέξσ επαμάληφη ςηπ Ποϊρκληρηπ Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ για ςημ αμάδεινη αμαδϊυξσ για 

ςημ «Παοξυή σπηοεριόμ εμϊπ (1) Διδικξϋ Ιαςοξϋ Δογαρίαπ για (1) εμϊπ έςξπ», με CPV: 71317210-8 

και ποξωπξλξγιρμϊ 16.129,04€ πλέξμ ΥΠΑ, ήςξι 20.000,00€ ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΥΠΑ (με ςιπ 

εςήριεπ όοεπ απαρυϊληρηπ μα αμέουξμςαι ρςιπ 806,4 εςηρίχπ) και κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ ςημ 

πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη, βάρει ςιμήπ ποξρτξοά (υαμηλϊςεοη ςιμή), με 

δημξρίεσρη ςξσ διαγχμιρμξϋ ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Νξρξκξμείξσ, ρςξ Κεμςοικϊ Ηλεκςοξμικϊ 

Μηςοόξ Δημξρίχμ σμβάρεχμ (ΚΗΜΔΗ) και ρςξμ ιρςϊςξπξ ΔΙΑΤΓΔΙΑ, δεδξμέμξσ ϊςι ρςξ πλαίριξ 

ςηπ σπ΄αοιθμ. 15723/21-06-2022 ρυεςικήπ Δπαμαληπςικήπ Ποϊρκληρηπ Δκδήλχρηπ 

Δμδιατέοξμςξπ (αμαοςημέμηπ ρςξμ ιρςόςξπξ ΔΙΑΥΓΔΙΑ με ΑΔΑ: 6ΒΞΩ4690ΩΝ-017 και ρςξ ΚΗΜΔΗΣ 

με ΑΔΑΜ: 22PROC010785288) δεμ καςαςέθηκε καμία ποξρτξοά.  

2. Η διεμέογεια ςξσ διαγχμιρμξϋ απϊ ςημ ήδη ξοιρθείρα επιςοξπή, ρϋμτχμα με ςημ σπ΄αοιθμ. 

5759/08-03-2022 απϊταρη Διξικηςική ςξσ Νξρξκξμείξσ (ΑΔΑ:  6ΘΡΟ4690ΩΝ-ΞΗ2). 

15. Σιπ αμάγκεπ ςξσ Νξρξκξμείξσ, 

 

Απεσθύμει 

Ποϊρκληρη Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ με ρσλλξγή ρτοαγιρμέμχμ ποξρτξοόμ,για ςημ αμάδεινη 

ξικξμξμικξϋ τξοέα παοξυήπ σπηοεριόμ ρςξ Νξρξκξμείξ εμϊπ (1) Διδικξϋ Ιαςοξϋ Δογαρίαπ, για έμα (1) 

έςξπ, ποξωπξλξγιρμϊ 16.129,04 πλέξμ ΥΠΑ, ήςξι 20.000,00 ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΥΠΑ (με ςιπ εςήριεπ 

όοεπ απαρυϊληρηπ μα αμέουξμςαι ρςιπ 806,4 εςηρίχπ) και κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα 

απϊ ξικξμξμική άπξφη, βάρει ςιμήπ ποξρτξοά (υαμηλϊςεοη ςιμή), με δημξρίεσρη ασςξϋ ρςημ ιρςξρελίδα 

ςξσ Νξρξκξμείξσ, ρςξ Κεμςοικϊ Ηλεκςοξμικϊ Μηςοόξ Δημξρίχμ σμβάρεχμ (ΚΗΜΔΗ) και ρςξμ ιρςϊςξπξ 

Δι@ϋγεια.  

Πιξ αμαλσςικά: 

Ο Ιαςοϊπ Δογαρίαπ θα ποέπει μα πληοξί ςιπ ποξωπξθέρειπ και μα έυει ςα ςσπικά ποξρϊμςα ϊπχπ 

πεοιγοάτξμςαι ρςα άοθοξ 11 και 12 ςξσ Ν.3850/2010 (ΥΔΚ 84/ς.Α΄/02-06-2010).  

Θα ποέπει μα καςέυει και μα αρκεί ςημ ειδικϊςηςα ςηπ ιαςοικήπ ςηπ εογαρίαπ, ϊπχπ πιρςξπξιείςαι απϊ ςξμ 

ξικείξ ιαςοικϊ ρϋλλξγξ, ρε αδσμαμία κάλσφηπ ςηπ θέρηπ με ιαςοϊ κάςξυξ ειδικϊςηςαπ ιαςοξϋ εογαρίαπ 

ποξςείμεςαι (ϊπχπ ποξβλέπει η μξμξθερία) η απαρυϊληρη κας΄εναίοερη μα αρκηθεί: 

α) απϊ ιαςοϊ υχοίπ ειδικϊςηςα, ξ ξπξίξπ ρςιπ 15.05.2009 είυε ρσμβάρειπ παοξυήπ σπηοεριόμ ιαςοξϋ 

εογαρίαπ με επιυειοήρειπ και απξδεικμϋξσμ ςημ άρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ασςόμ ρσμευόπ επί επςά 

ςξσλάυιρςξμ έςη και 





β) απϊ ιαςοϊ ξ ξπξίξπ ρςιπ 15.05.2009 εκςελξϋρε καθήκξμςα ιαςοξϋ εογαρίαπ υχοίπ μα καςέυει ή μα 

αρκεί ςξμ ςίςλξ ςηπ ειδικϊςηςαπ ςηπ ιαςοικήπ ςηπ εογαρίαπ, αλλά ςίςλξ άλληπ ειδικϊςηςαπ. 

Θα παοέυει ςιπ σπηοερίεπ ςξσ ρςιπ εγκαςαρςάρειπ και ςξσπ εογαζϊμεμξσπ ςξσ ΓΝΑ ¨Γ. Γεμμημαςάπ¨ και 

δξμόμ ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσ, υοξμικήπ διάοκειαπ εμϊπ (1) έςξσπ και ςξσλάυιρςξμ 806,4 ωοώμ, ξϋςχπ 

όρςε μα μπξοξϋμ μα αμςαπξκοίμξμςαι ρςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ ςηπ 

εθμικήπ μξμξθερίαπ για ςημ αρτάλεια ςχμ εογαζξμέμχμ. 

ΜΔΡΟ Α. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΣΟΠΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗ 

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

Γ.Ν.Α. «Γ. 

ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» 

Κςήοιξ Διξίκηρηπ  

Γοατείξ 

Ποξμηθειώμ  

31/10/2022 

ΗΜΔΡΑ ΔΔΤΣΔΡΑ 

(ΩΡΑ   08:00 μ.μ) 

11/11/2022 

ΗΜΔΡΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

(ΩΡΑ   13:00 μ.μ) 

 

 

 
Οι ποξρτξοέπ θα καςαςίθεμςαι ρςξ ποχςϊκξλλξ ςξσ Νξρξκξμείξσ (Ιρϊγειξ κςηοίξσ 5), μέυοι ςημ               

11/11/2022, ημέοα ΠΑΡΑΚΔΤΗ και όοα 13:00μμ.  

Ποξρτξοέπ πξσ σπξβάλλξμςαι μεςά ςη λήνη ςξσ παοαπάμχ υοϊμξσ, δεμ απξρτοαγίζξμςαι αλλά 

παοαδίδξμςαι ρςημ Τπηοερία για επιρςοξτή. 

Οι ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ διαγχμιζϊμεμξσπ για υοξμικϊ διάρςημα εμεμήμςα (90) ημεοόμ 

απϊ ςημ επξμέμη ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

Σξ πλήοεπ ςεϋυξπ ςηπ ποϊρκληρηπ έυει δημξριεσθεί ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ (www.gna-

gennimatas.gr) , ρςξ Κεμςοικϊ Ηλεκςοξμικϊ Μηςοόξ Δημξρίχμ σμβάρεχμ (ΚΗΜΔΗ) και ρςξμ Ιρςϊςξπξ 

Δι@ϋγεια . 

ςα πλαίρια ασςά παοακαλξϋμςαι ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ μα σπξβάλξσμ  ποξρτξοά βάρει 

ςχμ κάςχθι ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ και ϊοχμ: 

 

 

 

1. ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ 

http://www.gna-gennimatas.gr/
http://www.gna-gennimatas.gr/




























 

ΗΜΔΙΩΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Μεςά απϊ πεοαιςέοχ έλεγυξ ςξσ ποακςικξϋ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ και ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ 

αμςλήθηκαμ απϊ ςξ Σμ. Διαυ. Αμθο. Δσμαμικξϋ ποξέκσφε ϊςι ξι εςήριεπ όοεπ απαρυϊληρηπ ςξσ ιαςοξϋ 

εογαρίαπ είμαι 897,60 όοεπ (ϊυι 1.260 ϊπχπ ποξταμόπ εκ παοαδοξμήπ αματέοξμςαι ρςξ ποακςικϊ 

ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ ςηπ ξοιρθείραπ επιςοξπήπ) και ποξκϋπςξσμ χπ ενήπ: 

 για ςημ Α΄ καςηγξοία 91,2 όοεπ (114 εογαζϊμεμξι x 0,8*) 

 για ςημ Β’ καςηγξοία 45,6 όοεπ (76 εογαζϊμεμξι x 0,6*) 

 για ςημ Γ΄ καςηγξοία 436,8 όοεπ( 1.902 εογαζϊμεμξι x 0,4*).  
(*όοεπ εςήριαπ απαρυϊληρηπ αμά εογαζϊμεμξ ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ ςξ άοθοξ 21, παο. 1 ςξσ 
Ν. 3850/2010) 

 

 

 

 

 





2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΛΗΗ 

1. Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςημποϊρκληρη πξσ απεσθϋμει ςξ Νξρξκξμείξ έυξσμ τσρικά ή μξμικά ποϊρχπα ή 

εμόρειπ/κξιμξποανίεπ ασςόμ ή ρσμεςαιοιρμξί πξσ πληοξϋμ ςξσπ ϊοξσπ ασςήπ.   

2. Οι ρσμμεςέυξμςεπ σπξυοεξϋμςαι μα καςαθέρξσμ ϊλα ςα έγγοατα ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ ειπ διπλξϋμ. 

3. Κάθε ποξρτξοά σπξβάλλεςαι, επί πξιμή απξκλειρμξϋ, μέρα ρε καλά ρτοαγιρμέμξ τάκελξ ρϋμτχμα με 

ςξ άοθοξ 92 παο. 1 ςξσ Ν. 4412/2016, ϊπχπ ασςϊ ιρυϋει, ρςξμ ξπξίξ θα αμαγοάτξμςαι εσκοιμόπ: 

Α. Η λένη «ΠΡΟΥΟΡΑ» με ΚΔΥΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ  

Β. Η επχμσμία ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ  

Γ. Ο ςίςλξπ ςηπ παοξϋραπ  

Δ. Η καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ   

Δ. Σα ρςξιυεία ςξσ απξρςξλέα (ξικξμξμικξϋ τξοέα).  

Η έμδεινη «ΠΡΟΟΦΗ ! Η ποξρτξοά μα μημ απξρτοαγιρςεί»  

Οι ποξρτέοξμςεπ σπξβάλλξσμ ςημ ποξρτξοά ςξσπ ρςξμ κσοίχπ τάκελξ πξσ θα εμπεοιέυει ςξσπ 

σπξτακέλξσπ πξσ αματέοξμςαι ακξλξϋθχπ, καςά ςημ διαδικαρία ςξσ άοθοξσ 92 παο. 2 ςξσ Ν.4412/2016 

και ρϋμτχμα με ςιπ ξικείεπ διαςάνειπ. 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ» : ρε νευχοιρςϊ ρτοαγιρμέμξ τάκελξ ςξπξθεςξϋμςαι ςα παοακάςχ 

δικαιξλξγηςικά :  

 1. Τπεϋθσμη δήλχρη ςξσ Ν.1599/86 ρςημ ξπξία θα αματέοεςαι ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ:  

(α) δεμ βοίρκεςαι ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ ςχμ άοθοχμ 73 και 74 ςξσ Ν.4412/2016 λϊγχ ςηπ ξπξίαπ 

απξκλείεςαι ή μπξοεί μα απξκλειρθεί απϊ διαδικαρία αμάθερηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ, 

(β) πληοξί ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ ςα ξπξία έυξσμ καθξοιρθεί ρϋμτχμα με ςα άοθοα 75,76 και 77 

ςξσ Ν.4412/2016. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα ποέπει με δική ςξσ μέοιμμα μα απξκςά εγκαίοχπ ςα 

πιρςξπξιηςικά εκείμα με ςα ξπξία θα απξδεικμϋεςαι ϊςι καλϋπςει ϊλεπ ςιπ παοαπάμχ ποξωπξθέρειπ, απϊ 

ςξμ υοϊμξ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ και καθ’ ϊλη ςη διάοκεια  ςηπ διαγχμιρςικήπ διαδικαρίαπ.  

(γ)   Να αμαλαμβάμεςαι η σπξυοέχρη, ετϊρξμ απαιςηθεί απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Τπηοερία για ςημ έγκαιοη 

και ποξρήκξσρα ποξρκϊμιρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ ατξοξϋμ ςα αματεοϊμεμα ρςημ παοξϋρα 

ποϊρκληρη ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 80 ςξσ Ν.4412/2016.  

(δ) ϊςι δεμ ςξσ έυξσμ επιβληθεί ποϊρςιμα για παοάβαρη ρσμβαςικόμ σπξυοεόρεχμ και αγξοαμξμικόμ 

διαςάνεχμ. Η μη σπξβξλή ςηπ εμ λϊγχ δήλχρηπ και η διαπίρςχρη ςέςξιχμ παοαβάρεχμ θα απξςελεί λϊγξ 

απϊοοιφηπ ςηπ ποξρτξοάπ . 

 «ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» : 

1. ε νευχοιρςϊ ρτοαγιρμέμξ τάκελξ με ςημ έμδεινη «ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» ςξπξθεςξϋμςαι ρϋμτχμα με ςξ 

άοθοξ 94 ςξσ Ν 4412/2016 ςα έγγοατα και ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ςεκμηοιόμξσμ ςημ ςευμική επάοκεια, 

καθόπ και ϊρα ρςξιυεία και έγγοατα αματέοξμςαι ρςξσπ ϊοξσπ και ρςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςηπ 

ποϊρκληρηπ, ποξκειμέμξσ μα υοηριμξπξιηθξϋμ για ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, απαοαίςηςα ρε δϋξ 

αμςίγοατα (εκ ςχμ ξπξίχμ ςξ έμα ποχςϊςσπξ και ςξ δεϋςεοξ τχςξαμςίγοατξ). 

2. Τπεϋθσμη δήλχρη ςξσ Ν.1599/86 ρυεςικά με ςη δέρμεσρη ςξσ ποξμηθεσςή, ϊςι θα ποξμηθεϋρει ςξ 

Νξρξκξμείξ με ςημ σπηοερία πξσ έυει δηλχθεί ρςημ ςευμική ποξρτξοά ςξσ. 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΥΟΡΑ» : 

ε νευχοιρςϊ ρτοαγιρμέμξ τάκελξ με ςημ έμδεινη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΥΟΡΑ» ςξπξθεςείςαι η ξικξμξμική 

ποξρτξοά απαοαίςηςα ρε δϋξ αμςίγοατα (εκ ςχμ ξπξίχμ  ςξ έμα ποχςϊςσπξ και ςξ δεϋςεοξ 

τχςξαμςίγοατξ) – άοθοξ 92&95 ςξσ Ν. 4412/2016. Ωπ κοιςήοιξ για ςημ επιλξγή ςξσ αμαδϊυξσ θα είμαι 

ασςϊ ςηπ πλέξμ ρσμτέοξσραπ απϊ ξικξμξμική  άπξφη ποξρτξοάπ, μϊμξ βάρει ςιμήπ, ρε εσοό.  

 Η ςιμή ποξρτξοάπ δεμ σπϊκειςαι ρε καμία αμαποξραομξγή ή αμαθεόοηρη, για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ ή 

αιςία, θα ιρυϋει δε και θα δερμεϋει ςξμ Αμάδξυξ μέυοι ςη πλήοη  εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ.  

ςημ ποξρτεοϊμεμη ςιμή θα πεοιλαμβάμξμςαι ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ, χπ και κάθε άλλη επιβάοσμρη, 

ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη μξμξθερία μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ΥΠΑ. ε πεοίπςχρη διατξοξπξίηρηπ 

μεςανϋ ςηπ αμαγοατϊμεμηπ ςιμήπ αοιθμηςικόπ και ξλξγοάτχπ, λαμβάμεςαι σπϊφη η ςιμή ξλξγοάτχπ . 

ςξ τάκελξ ςηπ ποξρτξοάπ ξτείλει κάθε διαγχμιζϊμεμξπ και ρςημ πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ ή 

έμχρηπ ποξρόπχμ ξ μϊμιμξπ εκποϊρχπϊπ ςξσ, μα καςαθέρει ςημ αμςίρςξιυη ρελίδα με ςημ ςιμή ςχμ 

ποξρτεοξμέμχμ ειδόμ ςξσ παοαςηοηςηοίξσ ςιμόμ ςηπ ΔΠΤ (ετϊρξμ σπάουει) ςηπ ςελεσςαίαπ καςαυόοηρηπ 





ποιμ ςξ διαγχμιρμϊ ή αλλιόπ μα σπξβάλει σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι δεμ σπάουει ςξ είδξπ καςαυχοημέμξ ρςξ 

παοαςηοηςήοιξ ςιμόμ ςη ρσγκεκοιμέμη ημεοξμημία ςηπ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ (με πξιμή απϊοοιφηπ). 

Σϊρξ η ςευμική ϊρξ και η ξικξμξμική ποξρτξοά θα ποέπει μα έυξσμ ρσμςαυθεί ρςημ Δλλημική γλόρρα.  

Οι ποξρτξοέπ δεμ ποέπει μα έυξσμ νέρμαςα, ρβηρίμαςα, ποξρθήκεπ, διξοθόρειπ. Δάμ σπάουει ρςημ 

ποξρτξοά ξπξιαδήπξςε ποξρθήκη ή διϊοθχρη, ασςή ποέπει μα είμαι καθαοξγοαμμέμη και μξμξγοαμμέμη 

απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα, ςξ δε αομϊδιξ ϊογαμξ παοαλαβήπ και απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, καςά ςξμ 

έλεγυξ, μξμξγοάτει και ρτοαγίζει ςημ ςσυϊμ διϊοθχρη ή ποξρθήκη. Η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι, ϊςαμ 

σπάουξσμ ρ’ ασςή διξοθόρειπ πξσ ςημ καθιρςξϋμ αρατή, καςά ςημ κοίρη ςξσ ξογάμξσ ανιξλϊγηρηπ ςχμ 

ποξρτξοόμ.  

Οι ποξρτξοέπ πξσ δεμ αμςαπξκοίμξμςαι ρςξσπ ϊοξσπ ςηπ ποϊρκληρηπ ασςήπ ή είμαι ρε δέρμεσρη ή θέςξσμ 

ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ, θα απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. Αμςιποξρτξοέπ δεμ γίμξμςαι δεκςέπ και 

απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 

Οι ςιμέπ θα ποέπει μα δίδξμςαι ρε ΔΤΡΩ και μα αμαγοάτξμςαι  αοιθμηςικόπ και ξλξγοάτχπ: 

 Με κοαςήρειπ υχοίπ Υ.Π.Α., αμά μξμάδα μέςοηρηπ (ρϋμτχμα με ςξμ πίμακα ςηπ παοξϋραπ). 

 Πξρξρςϊ αμαλξγξϋμςξπ Υ.Π.Α.  και  ϋμξλξ ΥΠΑ. 

 σμξλικϊ κϊρςξπ με ΥΠΑ. 

Η παοαπάμχ ςιμή θα ιρυϋει για παοάδξρη ςξσ είδξσπ μέυοι ςιπ απξθήκεπ ςξσ Νξρξκξμείξσ. Η καςακϋοχρη 

ςηπ ποξμήθειαπ θα γίμει με βάρη ςη υαμηλϊςεοη ςιμή πξσ σπξβλήθηκε. 

 

 

3. ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΙΜΩΝ  

Η ξοιρθείρα επιςοξπή ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, αοιθμεί, μξμξγοάτει και απξρτοαγίζει ςξσπ κσοίχπ 

τακέλξσπ ςχμ ποξρτξοόμ και ελέγυει αμ σπάουξσμ, ρε κάθε κσοίχπ τάκελξ, ςοειπ σπξτάκελξι με ςημ 

έμδεινη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», «ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ». Καςά ςημ ρσμεδοίαρη, 

η Δπιςοξπή απξρτοαγίζει ςξμ κσοίχπ τάκελξ ποξρτξοάπ, καθόπ και ςξσπ τακέλξσπ δικαιξλξγηςικόμ και 

ςξσπ τακέλξσπ ςχμ ςευμικόμ και ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ, μξμξγοάτει και ρτοαγίζει ϊλα ςα 

δικαιξλξγηςικά πξσ σπξβάλλξμςαι καςά ςξ ρςάδιξ ασςϊ αμά τϋλλξ, ςημ ςευμική ποξρτξοά αμά τϋλλξ,ςημ 

ξικξμξμική ποξρτξοά αμά τϋλλξ και καςαγοάτει ρςξ ποακςικϊ ςηπ ςα ρςξιυεία πξσ πεοιέυξμςαι ρ’ ασςξϋπ. 

Η Δπιςοξπή μπξοεί επίρηπ, καςά ςη διάοκεια ςξσ ρςαδίξσ ασςξϋ μα ζηςήρει διεσκοιμίρειπ απϊ ςξσπ 

διαγχμιζξμέμξσπ επί ςχμ σπξβληθέμςχμ ρςξιυείχμ. Μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ςευμικήπ ανιξλϊγηρηπ, η 

επιςοξπή ενεςάζει ςιπ Οικξμξμικέπ Ποξρτξοέπ ςχμ εςαιοειόμ πξσ έγιμαμ ςευμικά απξδεκςέπ. Δάμ ξι 

ποξρτεοϊμεμεπ ςιμέπ για ςημ αμάθερη ςηπ ποξμήθειαπ είμαι αρσμήθιρςα υαμηλέπ, θα ζηςείςαι εγγοάτχπ η 

αιςιξλϊγηρη ςηπ ρϋμθερηπ ςηπ ποξρτξοάπ ποιμ ςημ απξδξυή ςηπ. Η ενακοίβχρη ςηπ ρϋμθερηπ ςηπ 

ποξρτξοάπ θα γίμεςαι με ςημ παοξυή διεσκοιμίρεχμ εκ μέοξσπ ςξσ σπξφήτιξσ Αμαδϊυξσ. ςξ ςέλξπ ςηπ 

διαδικαρίαπ και με ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ, η ξοιρθείρα επιςοξπή 

ρσμςάρρει ποακςικϊ, ρςξ ξπξίξ αμαδεικμϋει ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά 

μϊμξ βάρει ςιμήπ με ςημ παοαπάμχ πεοιγοατείρα διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ, ςξ ξπξίξ εγκοίμεςαι απϊ ςξ 

αομϊδιξ ϊογαμξ ςξσ Νξρξκξμείξσ. 

4. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ-ΚΡΙΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Κοιςήοιξ για ςημ επιλξγή ςξσ Αμαδϊυξσ, θα είμαι ασςϊ ςηπ πλέξμ ρσμτέοξσραπ απϊ ξικξμξμική άπξφη 

ποξρτξοά, μϊμξ βάρει ςιμήπ. 

Η καςακϋοχρη ποξςείμεςαι απϊ ςημ αομϊδια επιςοξπή ανιξλϊγηρηπ ποξρτξοόμ ςηπ ποϊρκληρηπ και 

ατξοά ρςξμ ποξμηθεσςή με ςημ υαμηλϊςεοη ςιμή, εκ ςχμ ποξμηθεσςόμ ςχμ ξπξίχμ ξι ποξρτξοέπ έυξσμ 

κοιθεί χπ απξδεκςέπ, με βάρη ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Ποϊρκληρηπ. Ιρϊςιμεπ 

θεχοξϋμςαι ξι ποξρτξοέπ με ςημ ασςή ακοιβόπ ςιμή και πξσ είμαι ρϋμτχμεπ με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ςευμικέπ 

ποξδιαγοατέπ ςηπ Ποϊρκληρηπ. 

Ποξρτξοά πξσ είμαι αϊοιρςη και αμεπίδεκςη εκςίμηρηπ ή είμαι σπϊ αίοερη, απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη, 

μεςά απϊ ποξηγξϋμεμη, γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ για ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ απξςελερμάςχμ 

ςηπποϊρκληρηπ ξογάμξσ. 





 Ωπ απαοάδεκςεπ απξοοίπςξμςαι, επίρηπ, ξι ποξρτξοέπ πξσ παοξσριάζξσμ απξκλίρειπ απϊ ςιπ ςευμικέπ 

ποξδιαγοατέπ ςηπ Ποϊρκληρηπ. 

Η καςακϋοχρη ςχμ απξςελερμάςχμ εγκοίμεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ ςξσ Νξρξκξμείξσ, ςξ ξπξίξ έυει ςξ 

δικαίχμα μα ακσοόρει ή μα μαςαιόρει ςημποϊρκληρη, εάμ καςά ςημ κοίρη ςξσ ξι ςιμέπ πξσ επιςεϋυθηκαμ 

είμαι αρϋμτξοεπ για ςξ Νξρξκξμείξ ή για ξπξιξδήπξςε άλλξ λϊγξ. 

Σξ αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ϊογαμξ, με αιςιξλξγημέμη ειρήγηρή ςξσ, μπξοεί μα ποξςείμει ςημ καςακϋοχρη 

ςηπ ρϋμβαρηπ για ξλϊκληοη ή μεγαλϋςεοη ή μικοϊςεοη πξρϊςηςα καςά πξρξρςϊ ρςα εκαςϊ, πξσ θα 

καθξοίζεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 105, παο. 1 ςξσ μ. 4412/2016. 

 

5. ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ  

Ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη ρε κάθε μία ή πεοιρρϊςεοεπ απϊ ςιπ κάςχθι  πεοιπςόρειπ:  

 Έλλειφη ξπξιξσδήπξςε δικαιξλξγηςικξϋ ζηςείςαι.  

 Έλλειφη πλήοξσπ και αιςιξλξγημέμηπ ςεκμηοίχρηπ ςηπ κάλσφηπ ςχμ ελάυιρςχμ  ποξωπξθέρεχμ 

ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμϊ, ετϊρξμ αιςηθεί απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή.  

  Ποξρτξοά πξσ ξοίζει μικοϊςεοξ απϊ ςξ ζηςξϋμεμξ υοϊμξ ιρυϋξπ.  

  Ποξρτξοά πξσ είμαι αϊοιρςη και αμεπίδεκςη εκςίμηρηπ και δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η ποξρτεοϊμεμη 

ςιμή ή είμαι σπϊ αίοερη.  

• Ποξρτξοά πξσ θέςει ϊοξ αμαποξραομξγήπ, υχοίπ ασςϊ μα ποξβλέπεςαι απϊ ςημ ποϊρκληρη.  

• Ποξρτξοά πξσ παοξσριάζει απξκλίρειπ απϊ απαοάβαςξσπ ϊοξσπ ςηπ Ποϊρκληρηπ.  

• Ποξρτξοά πξσ πεοιέυει αςέλειεπ, ελλείφειπ, αράτειεπ ή ρτάλμαςα και δεμ διξοθόμξμςαι / 

απξρατημίζξμςαι ϊςαμ αιςηθξϋμ απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή.  

• Ποξρτξοά η ξπξία είμαι εμαλλακςική, υχοίπ ασςϊ μα ποξβλέπεςαι απϊ ςημ ποϊρκληρη.  

• Η ξικξμξμική ποξρτξοά είμαι σπεοβξλικά υαμηλή ρϋμτχμα με ςξ άοθο.  88  ςξσ Ν. 4412/2016. 

• Παοξσριάζει καςά ςημ πλήοχπ και επαοκόπ αιςιξλξγημέμη κοίρη ςηπ Δπιςοξπήπ ςξσ  Διαγχμιρμξϋ 

,ξσριόδειπ απξκλίρειπ απϊ ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςηπ  παοξϋραπ Ποϊρκληρηπ.  

• Για ξπξιξμδήπξςε άλλξ ςσυϊμ λϊγξ πξσ απξοοέει απϊ ςημ παοξϋρα Ποϊρκληρη.  

 Σξ Νξρξκξμείξ δικαιξϋςαι βάρει ςξσ έμμξμξσ ρσμτέοξμςϊπ ςξσ καςά ςημ ελεϋθεοη κοίρη ςξσ και αζημίχπ 

γι' ασςϊ, μα απξοοίπςει ή μα απξδέυεςαι μεοικόπ ή ξλικόπ, ςιπ ποξρτξοέπ. Δπίρηπ δικαιξϋςαι μα ακσοόμει 

μέοξπ ή ξλϊκληοη ςη διαγχμιρςική διαδικαρία ή μα ςημ αμαβάλλει, είςε ςέλξπ μα σπαμαυχοεί. Δπίρηπ ςξ 

Νξρξκξμείξ διαςηοεί ςξ δικαίχμα καςά ςημ απξκλειρςική κοίρη ςξσ και αζημίχπ για ασςϊ μα μαςαιόρει ή 

μα επαμαπεσθϋμει ςημ ποϊρκληρη. 

 

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Οι ξικξμξμικξί τξοείπ με ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ ςηπ θα ποέπει μα μεοιμμήρξσμ όρςε μα 
ρσγκεμςοόρξσμ εγκαίοχπ ςα δικαιξλξγηςικά καςακϋοχρηπ. 
Λϊγχ ςξσ επείγξμςξπ, μεςά ςημ έκδξρη ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ θα δξθεί ποξθερμία ςοιόμ (3) ημεοόμ 
ρςξμ αμάδξυξ μα ποξρκξμίρει ςα δικαιξλξγηςικά καςακϋοχρηπ (ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ 
ςερραοακξρςϊ ποόςξ άοθοξ ςηπ Ποάνηπ Νξμξθεςικξϋ Πεοιευξμέμξσ Α΄84/13-04-2020) και ςημ εγγσηςική 
καλήπ εκςέλερηπ. 
Σα δικαιξλξγηςικά καςακϋοχρηπ (απξδεικςικά μέρα) πξσ καλείςαι μα σπξβάλει ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ 
είμαι ςα ενήπ: 
Α) ΥΔΚ ρύρςαρηπ και ΥΔΚ ρσγκοόςηρηπ ςηπ εςαιοείαπ 

Β) Υξοξλξγική και αρταλιρςική εμημεοόςηςα, ιρυϋξσρεπ καςά ςημ ημέοα απξρτοάγιρηπ ςχμ 
ποξρτξοόμ, ςϊρξ για ςη κϋοια αρτάλιρη, ϊρξ και ςημ επικξσοική αρτάλιρη.  

Γ) Βεβαίωρη ςηπ αομϊδιαπ καςά πεοίπςχρη διξικηςικήπ ή δικαρςικήπ αουήπ, απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςξσμ 
ξι ςσυϊμ μεςαβξλέπ, πξσ έυξσμ επέλθει ρςξ μξμικϊ ποϊρχπξ και ςα ϊογαμα διξίκηρηπ ασςξϋ. 

Δ) Απόρπαρμα Πξιμικξύ Μηςοώξσ, έκδξρηπ ςξσλάυιρςξμ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ, ποιμ απϊ ςημ 
κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ έυξσμ καςαδικαρθεί με 
αμεςάκληςη δικαρςική απϊταρη για: 
1) σμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρη, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 2 ςηπ απϊταρηπ –πλαίριξ 
2008/841/ΔΔΤ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 24ηπ Οκςχβοίξσ 2008, για ςη καςαπξλέμηρη ςξσ ξογαμχμέμξσ 
εγκλήμαςξπ. 





2) Δχοξδξκία, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι αμςίρςξιυα ρςξ άοθοξ 3 ςηπ απ πεοί ςηπ καςαπξλέμηρηπ ςηπ 
διατθξοάπ ρςημ ξπξία εμέυξμςαι σπάλληλξι ςχμ Δσοχπαψκόμ Κξιμξςήςχμ ή ςχμ Κοαςόμ – μελόμ ςηπ 
Έμχρηπ και ρςη παοάγοατξ 1, ςξσ άοθοξσ , 2 ςηπ απϊταρηπ - πλαίριξ 2003/568/ΔΔΤ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 
22απ Ιξσλίξσ 2003, για ςη καςαπξλέμηρη ςηπ δχοξδξκίαπ ρςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα, καθόπ και ϊπχπ ξοίζεςαι 
ρςη κείμεμη μξμξθερία ή ρςξ εθμικϊ δίκαιξ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. 
3) Απάςη, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 4 παοάγοατξπ 1 ρυεςικά με ςημ ποξρςαρία ςχμ ξικξμξμικόμ 
ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ Κξιμξςήςχμ, ϊπχπ κσοόθηκε με ςξ Ν.2803/2000. 
4) Σοξμξκοαςικά εγκλήμαςα ή εγκλήμαςα ρσμδεϊμεμα με ςοξμξκοαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ 
ξοίζξμςαι, αμςιρςξίυχπ, ρςα άοθοα 1 και 3 ςηπ απϊταρηπ –πλαίριξ 2002/475/ΔΔΤ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 13ηπ 
Ιξσμίξσ 2002, για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ ή ηθική ασςξσογία ή ρσμέογεια ή απϊπειοα 
διάποανηπ εγκλήμαςξπ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 4 ασςήπ. 
5) Νξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ή υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ, ϊπχπ 
ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 1 ςηπ ξδηγίαπ 2005/60/EK ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 26ηπ Οκςχβοίξσ 2005, ρυεςικά με ςημ 
ποϊληφη υοηριμξπξίηρηπ ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςήμαςξπ για ςη μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ και ςη υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ, η ξπξία εμρχμαςόθηκε ρςημ εθμική μξμξθερία 
με ςξ Ν. 3691/2008. 
6) Παιδική Δογαρία και άλλεπ μξοτέπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 2 ςηπ 
Οδηγίαπ 2011/36/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ και ςηπ σμβξσλίξσ ςηπ 5ηπ Αποιλίξσ 2011, για ςη 
ποϊληφη και ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ και για ςημ ποξρςαρία ςχμ θσμάςχμ ςηπ, καθόπ 
και για ςημ αμςικαςάρςαρη ςηπ απϊταρηπ - πλαίριξ 2002/629/ΔΔΤ ςξσ σμβξσλίξσ, η ξπξία εμρχμαςόθηκε 
ρςημ εθμική μξμξθερία με ςξ Ν. 4198/2013. 
Η σπξυοέχρη απξκλειρμξϋ ξικξμξμικξϋ τξοέα εταομϊζεςαι επίρηπ ϊςαμ ςξ ποϊρχπξ ειπ βάοξπ ςξσ ξπξίξσ 
εκδϊθηκε ςελερίδικη καςαδικαρςική απϊταρη είμαι μέλξπ ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ 
ξογάμξσ ςξσ εμ λϊγχ ξικξμξμικξϋ τξοέα ή έυει ενξσρία εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε 
ασςϊ.  

Τπϊυοεξι ρςημ ποξρκϊμιρη πξιμικξϋ μηςοόξσ ή άλλξ ιρξδϋμαμξ έγγοατξ αομϊδιαπ διξικηςικήπ ή 
δικαρςικήπ αουήπ είμαι: 

1. Υσρικά ποϊρχπα 
2. Ομϊοοσθμξι εςαίοξι και διαυειοιρςέπ Ο.Δ. και Δ.Δ. 
3. Διαυειοιρςέπ Δ.Π.Δ. 
4. Ποϊεδοξπ και  Διεσθϋμχμ ϋμβξσλξπ για Α.Δ. 
5. Ποϊεδοξπ ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ςξσ σμεςαιοιρμξϋ 
ε κάθε άλλη πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ, ξι μϊμιμξι εκποϊρχπξί ςξσ. 

Δ) Πιρςξπξιηςικό αομόδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ εναμήμξσ ποιμ απϊ 
ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ απϊ ςημ αμαθέςξσρα, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι ξ 
σπξφήτιξπ ποξμηθεσςήπ : 

 δεμ ςελεί ρε καςάρςαρη πςόυεσρηπ 
 δεμ ςελεί ρε διαδικαρία κήοσνηπ ρε πςόυεσρη 

Σ) Βεβαίωρη εγγοατήπ ρςξ αμςίρςξιυξ επαγγελμαςικό επιμεληςήοιξ. 

 

 

6. ΔΓΓΤΗΔΙ (Ν. 4782/2021, άοθοξ 21) 
Οι εγγσήρειπ εκδίδξμςαι απϊ ςα πιρςχςικά ιδοϋμαςα πξσ αματέοξμςαι ρςξ άοθοξ 72 παο. 3 και ετϊρξμ δεμ 
είμαι διαςσπχμέμεπ ρςημ ελλημική γλόρρα, θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρη.  
Οι εγγσήρειπ πεοιλαμβάμξσμ κας’ ελάυιρςξμ ςα ακϊλξσθα ρςξιυεία: α) ςημ ημεοξμημία έκδξρηπ, β) ςξμ 
εκδϊςη, γ) ςημ αμαθέςξσρα αουή ποξπ ςημ ξπξία απεσθϋμξμςαι (ή ςξμ κϋοιξ ςξσ έογξσ ή ςξμ τξοέα 
καςαρκεσήπ ρςιπ πεοιπςόρειπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ έογχμ, μελεςόμ και παοξυήπ ςευμικόμ και λξιπόμ 
ρσματόμ επιρςημξμικόμ σπηοεριόμ), δ) ςξμ αοιθμϊ ςηπ εγγϋηρηπ, ε) ςξ πξρϊ πξσ καλϋπςει η 
εγγϋηρη, ρς) ςημ πλήοη επχμσμία, ςξμ Α.Υ.Μ. και ςη διεϋθσμρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα σπέο ςξσ ξπξίξσ 
εκδίδεςαι η εγγϋηρη, ζ) ςξσπ ϊοξσπ ϊςι: αα) η εγγϋηρη παοέυεςαι αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, ξ δε 
εκδϊςηπ παοαιςείςαι ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ διαιοέρεχπ και ςηπ διζήρεχπ, και ββ) ϊςι ρε πεοίπςχρη 
καςάπςχρηπ ασςήπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ ςέλξπ υαοςξρήμξσ, η) ςα 
ρςξιυεία ςηπ ρυεςικήπ διακήοσνηπ ή ποϊρκληρηπ εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ και ςημ καςαληκςική ημεοξμημία 
σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ςξσ διαγχμιρμξϋ, θ) ςημ ημεοξμημία λήνηπ ή ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ, ι) ςημ 
αμάληφη σπξυοέχρηπ απϊ ςξμ εκδϊςη ςηπ εγγϋηρηπ μα καςαβάλει ςξ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ξλικά ή μεοικά 
εμςϊπ πέμςε (5) ημεοόμ μεςά απϊ απλή έγγοατη ειδξπξίηρη εκείμξσ ποξπ ςξμ ξπξίξ απεσθϋμεςαι και ια) 
ρςημ πεοίπςχρη ςχμ εγγσήρεχμ καλήπ εκςέλερηπ και ποξκαςαβξλήπ, ςξμ αοιθμϊ και ςξμ ςίςλξ ςηπ ρυεςικήπ 
ρϋμβαρηπ. 
 





Δγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ ρςξ Διαγχμιρμϊ δεμ απαιςείςαι. 
 
Δγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ  
Ο Αμάδξυξπ ρςξμ ξπξίξ έγιμε η καςακϋοχρη, σπξυοεξϋςαι μα καςαθέρει εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ςχμ ϊοχμ 
ςηπ ρϋμβαρηπ, ποξ ή καςά ςημ σπξγοατή ςηπ, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ καθξοίζεςαι ρε πξρξρςϊ 4% ςηπ 
ποξωπξλξγιρθείραπ  ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 
ε πεοίπςχρη αθέςηρηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ, ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ με απϊταρη 
ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ςξσ Νξρξκξμείξσ καςϊπιμ ειρηγήρεχπ ςξσ ξογάμξσ πξσ είμαι αομϊδιξ για ςξμ 
έλεγυξ ςηπ καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ και επιβάλλξμςαι ρε ασςϊμ ξι κσοόρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςξ 
άοθοξ 203 ςξσ Ν 4412/2016, ϊπχπ ασςϊπ ιρυϋει. 

Η αμαθέςξσρα αουή επικξιμχμεί με ςξσπ τξοείπ πξσ τέοξμςαι μα έυξσμ εκδόρει ςιπ εγγσηςικέπ επιρςξλέπ 
ποξκειμέμξσ μα διαπιρςόρει ςημ εγκσοϊςηςά ςξσπ. 

 

7. ΣΙΜΔ 

Οι ςιμέπ θα ποέπει μα δίδξμςαι ρε ΔΤΡΩ και μα αμαγοάτξμςαι αοιθμηςικόπ και ξλξγοάτχπ.  
Ποξρτξοέπ πξσ δεμ αμαγοάτξσμ ςιπ ςιμέπ ρε ΔΤΡΩ ή πξσ καθξοίζξσμ ρυέρη ΔΤΡΩ ποξπ νέμξ μϊμιρμα θα 
απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 
Δτϊρξμ απϊ ςημ ποξρτξοά δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η ποξρτεοϊμεμη ςιμή, η ποξρτξοά θα απξοοίπςεςαι 
χπ απαοάδεκςη.  
Δπίρηπ, ποξρτξοέπ πξσ θέςξσμ ϊοξ αμαποξραομξγήπ ςηπ ςιμήπ θα απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 

 

8. ΚΑΛΤΧΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Η δαπάμη ποξμήθειαπ ςχμ ειδόμ θα βαοϋμει ςξμ Ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ Νξρξκξμείξσ μέρχ (ΚΑΔ 40439Α). 

 

9. ΠΑΡΑΔΟΔΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η  επίβλεφη ςηπ πξιξςικήπ και πξρξςικήπ παοαλαβήπ ςχμ σπηοεριόμ ςξσ Ιαςοξϋ Δογαρίαπ θα γίμεςαι απϊ 

ςημ επιςοξπή ελέγυξσ  Δπιςοξπήκαλήπ εκςέλερηπ ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ, με  ςη  ρϋμςανη  

ποχςξκϊλλξσ ξοιρςικήπ πξρξςικήπκαι πξιξςικήπ παοαλαβήπ ςχμσπηοεριόμ.Η πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ θα 

ποαγμαςξπξιείςαι ςμημαςικά αμά μήμα, μεςά ςημ παοξυή ςχμ σπηοεριόμ και ςημ ξοιρςική πξιξςική και 

πξρξςική παοαλαβή ςχμ σπηοεριόμ απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ 

ρσμβάρεχμ ποξμηθειόμ και παοξυήπ σπηοεριόμ. 

10.  ΔΝΣΑΔΙ-ΠΡΟΥΤΓΔ 

Δμρςάρειπ σπξβάλλξμςαι για ςξσπ λϊγξσπ και με ςη διαδικαρία πξσ ποξβλέπεςαι απϊ ςξ άοθοξ 127 ςξσ 

Ν.4412/2016.  

8. Για ςημ καςακϋοχρη ςηπ ποξμήθειαπ θα λαμβάμεςαι σπϊφη και η ποξηγξϋμεμη ρσμβαςική ρσμπεοιτξοά 

ςξσ αμαδϊυξσ. 

9. Απαγξοεϋεςαι η ρε ξιξμδήπξςε ςοίςξ (τσρικϊ η μξμικϊ ποϊρχπξ) εμευσοίαρη και εκυόοηρη ςηπ ρυεςικήπ 

ρϋμβαρηπ και ςχμ απαιςήρεχμ πξσ απξοοέξσμ απϊ ασςήμ καθόπ και η  με ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ μεςαβίβαρη 

ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

10. Γίμεςαι ειδική μμεία ϊςι για κάθε πεοίπςχρη πξσ δεμ καθξοίζεςαι απϊ ςημ παοξϋρα ιρυϋξσμ ξι 

διαςάνειπ ςξσ Ν.4412/2016. 

11. Ο Αμάδξυξπ χπ ποξπ ςημ ςήοηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ θα σπξγοατεί θα σπάγεςαι ρςημ 

αομξδιϊςηςα ςχμ δικαρςηοίχμ ςχμ Αθημόμ. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ ΜΠΟΤΛΙΑ 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                        Ακοιβέπ Αμςίγοατξ                                                

Η Σμημαςάουηπ ςηπ Γοαμμαςείαπ 
 

Κξιμξπξίηρη: 

1. Σμήμα Ποξμηθειόμ 
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