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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αν. Τσόχα 5 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11521 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL-ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 2132027019 και 2132027025 

Φαξ 2106475818 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  
info@eom.gr 

hellenictransplanorg@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Σταύρος Κέπεντζης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.eom.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας. Ο Ε.Ο.Μ. αποτελεί «Μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και 
ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης).  

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής αφορά στις Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες (στον τομέα της 
Υγείας). 

Οι βασικές αρμοδιότητες του Ε.Ο.Μ., όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, προσδιορίζονται ακολούθως: 

Για την εκπλήρωση του σκοπού του, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων: 

εισηγείται τη σκοπιμότητα ίδρυσης, συνένωσης, διακοπής λειτουργίας δημοσίων δομών στο σύστημα 
μεταμοσχεύσεων οργάνων, ιστών και κυττάρων, 

εισηγείται: αα) τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας, ββ) το θεσμικό πλαίσιο ελέγχου και 
αξιολόγησης, γγ) τη χορήγηση, την ανανέωση και την ανάκληση αδείας των δομών του συστήματος 
μεταμοσχεύσεων οργάνων, ιστών και κυττάρων, 

εισηγείται το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας στη δωρεά και στη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και 
κυττάρων, 

διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των οργάνων, ιστών και κυττάρων από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση, 
εφαρμόζοντας σύστημα υποβολής και διαχείρισης στοιχείων για σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα και 
αντιδράσεις, 

συμμετέχει στο σχεδιασμό και στη διενέργεια ελέγχων των δομών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο θεσμικό 
πλαίσιο ελέγχου του συστήματος μεταμοσχεύσεων, 

συλλέγει στοιχεία παρακολούθησης του μεταμοσχευτικού έργου των δομών στη βάση των οποίων 
συντάσσει και υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας σχετική ετήσια έκθεση αξιολόγησης, 

mailto:hellenictransplanorg@gmail.com
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παρακολουθεί την εφαρμογή του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας, αρμοδιότητα που, με απόφαση του 
Διοικητικού του Συμβουλίου και σύναψη προγραμματικής συμφωνίας, μπορεί να μεταβιβάζει σε φορέα 
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας με σχετική τεχνογνωσία ή να υλοποιεί επικουρούμενος από αυτόν, 

οργανώνει και συντονίζει σε τοπικό, κρατικό και διακρατικό επίπεδο τη διακίνηση μοσχευμάτων οργάνων, 
ιστών και κυττάρων, και καθορίζει το πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων 
φορέων, 

τηρεί τα Εθνικά Μητρώα υποψήφιων δωρητών, εθελοντών δοτών, δοτών, υποψήφιων ληπτών, ληπτών 
οργάνων, ιστών και κυττάρων και αρνητών οργάνων καθώς και κάθε άλλο Μητρώο εθνικού επιπέδου, το 
οποίο είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του, 

μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων σε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και 
κυττάρων, 

εκπροσωπεί τη Χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και συνεργάζεται με διεθνείς και ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς σε θέματα δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων. Με τους οργανισμούς 
αυτούς μπορεί να συνάπτει έγγραφες συμφωνίες συνεργασίας για την επίτευξη των σκοπών του και 
εισηγείται σχέδιο εναρμόνισης των σχετικών κοινοτικών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, 

εισηγείται την πολιτική τιμολόγησης, χρηματοδότησης και αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας και των 
λοιπών υπηρεσιών που καταναλώνονται στη δωρεά και στη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων, 
με σκοπό την απρόσκοπτη εξασφάλιση, διαχείριση και διακίνηση των μοσχευμάτων σε εθνικό και 
διακρατικό επίπεδο, 

μεριμνά για τον σχεδιασμό και την παροχή πιστοποίησης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και καθοδήγησης 
των επαγγελματιών υγείας που δραστηριοποιούνται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας από τη δωρεά έως τη 
μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων, περιλαμβανομένης της καθοδήγησης για τη συλλογή 
σημαντικών μετεγχειρητικών πληροφοριών, καθώς και για την παραγωγή, την έγκριση και τη διάχυση 
σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων, 

μεριμνά για την ενημέρωση, την καθοδήγηση και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των υποψήφιων  ληπτών, 
των ληπτών, των ζώντων δοτών και των συγγενών των δοτών οργάνων, ιστών και κυττάρων, 

επιδιώκει με κάθε πρόσφορο τρόπο, και ιδίως με την οργάνωση κατάλληλης ενημέρωσης-πληροφόρησης 
και εκπαίδευσης του κοινού, την αύξηση του αριθμού των προοριζόμενων για μεταμόσχευση οργάνων, 
ιστών και κυττάρων, 

υλοποιεί προγράμματα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους 
διεθνείς οργανισμούς. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. 

δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και επιπροσθέτως 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: https://www.eom.gr/ 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Υγείας, Κωδ. ΣΑΕ 4911. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός 
ενάριθμου έργου: 2018ΣΕ49110005). 

Η σύμβαση αποτελεί το Υποέργο 2 «Ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας– 
βιοεπαγρύπνησης σε μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων» της Πράξης με 
τίτλο «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου 
αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης μονάδων υγείας και λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση 
οργάνων, ιστών και κυττάρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5004207, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» βάσει της απόφασης ένταξης με αρ. πρωτ. 
997/2017 ΣΧΕΤ. 3077/2018/6-12-2018. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης: 

«Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου 
αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης Μονάδων Υγείας και λοιπών φορέων, στη δωρεά και 

μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων» 

διαρθρώνεται σε 4 Υποέργα: 

Υποέργο 1: «Σχεδιασμός κρίσιμων διαδικασιών, σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας – 
βιοεπαγρύπνησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου αδειοδότησης - ελέγχου – αξιολόγησης» 

Υποέργο 2: «Ανάπτυξη και Εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης 
σε μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων» 

Υποέργο 3: «Εκπόνηση ενός ευρύτερου σχεδίου δράσης για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων της 
πράξης» 

Υποέργο 4: «Υλοποίηση σχεδίου δημοσιότητας Ε.Ο.Μ – ευαισθητοποίησης του κοινού στα θέματα των 
μεταμοσχεύσεων» 

Το φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης αφορά στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του 
Υποέργου 2, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου ποιότητας – ασφάλειας – 
βιοεπαγρύπνησης (Π-Α-Β) σε μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων και έχει 
σχεδιαστεί ώστε να υλοποιηθεί σε 2 φάσεις (Φάση Α και Φάση Β) από τον Ανάδοχο της σύμβασης. Το 
συνολικό φυσικό αντικείμενο της σύμβασης διαρθρώνεται σε 6 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) και 49 Παραδοτέα. Η 
Φάση Α περιλαμβάνει 3 Πακέτα Εργασιών και 26 Παραδοτέα ενώ η Φάση Β περιλαμβάνει 3 Πακέτα 
Εργασιών και 23 Παραδοτέα.  

Στη Φάση Α’ όπου θα υλοποιηθεί η ανάπτυξη του πλαισίου Π-Α-Β 

Ο ανάδοχος της σύμβασης ξεκινά την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου που ανέλαβε με την 
ανάπτυξη του πλαισίου ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης (Π-Α-Β). Η ανάπτυξη του πλαισίου Π-Α-
Β διαρθρώνεται σε τρία Πακέτα Εργασιών. Το πρώτο αφορά στην κάλυψη της μεταμοσχευτικής 
δραστηριότητας των φορέων στον τομέα της μεταμόσχευσης οργάνων, το δεύτερο στον τομέα της 
μεταμόσχευσης ιστών και κυττάρων και το τρίτο καλύπτει τις διαδικασίες δια των οποίων ο Ε.Ο.Μ. 
συμμετέχει στη μεταμοσχευτική διαδικασία (συντονιστική διαδικασία, διακρατική ανταλλαγή 
μεταμοσχευτικού υλικού, μεταβάσεις ασθενών εκτός Ελλάδος). 

Κυρίαρχο κριτήριο στην κάλυψη του συνόλου της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας με πλαίσια Π-Α-Β και 
συνακόλουθα στην διαμόρφωση των παραδοτέων της Φάσης Α’ είναι το μεταμοσχευτικό υλικό. Ο τομέας 
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των οργάνων περιλαμβάνει πέντε περιπτώσεις οργάνων και ο τομέας των ιστών και κυττάρων επίσης πέντε 
περιπτώσεις (δύο περιπτώσεις στον υποτομέα των κυττάρων και τρεις περιπτώσεις στον υποτομέα των 
ιστών). Για κάθε μία από τις δέκα περιπτώσεις μεταμοσχευτικού υλικού αναπτύσσεται ένα πλαίσιο Π-Α-Β 
που καλύπτει το σύνολο των σταδίων και των εμπλεκόμενων φορέων της αντίστοιχης μεταμοσχευτικής 
αλυσίδας. Δεδομένου ότι τα πλαίσια Π-Α-Β ενσωματώνονται στα τεύχη (παράγονται στο Υποέργο 1 της 
Πράξης) με τους «όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας» του πλαισίου Αδειοδότησης-Ελέγχου-Αξιολόγησης 
(Α-Ε-Α), θα πρέπει να παραχθεί και στην περίπτωση της ανάπτυξης του πλαισίου Π-Α-Β (ανά μεταμοσχευτικό 
υλικό) ένα σπονδυλωτό σύστημα που να μπορεί να καλύπτει όλους τους δυνατούς, επιτρεπτούς 
συνδυασμούς αιτημάτων αδειοδότησης. 

Ο ανάδοχος για κάθε περίπτωση μεταμοσχευτικού υλικού αναπτύσσει το πλαίσιο Π-Α-Β με ενιαία λογική. 
Με εισροές από τις Ομάδες Δημιουργίας Παραδοτέων -ΟΔΠ του Ε.Ο.Μ. (Υποέργο 1 της Πράξης), των 
βασικών σχεδιαστικών αρχών του πλαισίου Π-Α-Β και της δέσμης Κρίσιμων Διαδικασιών Κ-Δ (Υποέργο 1 της 
Πράξης), τις ελάχιστες απαιτήσεις των εναρμονισμένων κοινοτικών οδηγιών και τις τυχόν πρόσθετες 
απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας καθώς και την επιστημονική γνώση, την τεχνογνωσία και την εμπειρία 
του στα συστήματα ποιότητας και στα συναφή πεδία, θα πρέπει να αναπτύξει το εκάστοτε πλαίσιο σε δύο 
βασικά στάδια: 

Α) Στο πρώτο στάδιο αναλύει και καταγράφει τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες της μεταμοσχευτικής 
αλυσίδας του υπό μελέτη μεταμοσχευτικού υλικού. Η καταγραφή και ανάλυση πραγματοποιείται στην 
πράξη σε «πρότυπους» φορείς που συμμετέχουν στην σχετική μεταμοσχευτική αλυσίδα και του έχει 
υποδείξει ο Ε.Ο.Μ. Οι φορείς αυτοί έχουν επιλεγεί με αντικειμενικά κριτήρια και σχετική απόφαση του ΔΣ 
του Οργανισμού. 

Β) Στο δεύτερο στάδιο ο ανάδοχος έχοντας πλέον όλες τις «εισροές» γνώσης και εμπειρίας στην διάθεσή 
του, προτυποποιεί τις διαδικασίες της υπό μελέτης μεταμοσχευτικής αλυσίδας και 
δημιουργεί/συνθέτει/σχηματοποιεί/συγγράφει το αντίστοιχο πλαίσιο Π-Α-Β (ανά μεταμοσχευτικό υλικό). 

 

Στη Φάση B’ όπου θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή του πλαισίου Π-Α-Β 

Ο ανάδοχος με την ολοκλήρωση κάθε πλαισίου Π-Α-Β (ανά μεταμοσχευτικό υλικό) μπορεί να υλοποιεί 
σταδιακά και το φυσικό αντικείμενο της Φάσης Β’ της σύμβασης, που αφορά στην εφαρμογή των πλαισίων 
Π-Α-Β (σε μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην σχετική μεταμοσχευτική 
αλυσίδα. Η εφαρμογή συνίσταται στη διαδικασία επικύρωσης της εφαρμοσιμότητας του πλαισίου Π-Α-Β 
στην επιλεγμένη μονάδα υγείας (ή φορέα) και στη σύνταξη των αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων 
μονάδας. 

Στο πλαίσιο της Φάσης Β’ του υποέργου 2 υλοποιούνται 22 εφαρμογές πλαισίων Π-Α-Β και ένα Εγχειρίδιο-
Οδηγός Ελέγχου του ΕΟΜ. Δέκα αφορούν μονάδες υγείας που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
οργάνων, δέκα αφορούν μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
ιστών και κυττάρων και δύο αφορούν στον Ε.Ο.Μ. Στα παραδοτέα συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή ενός 
ιδιαίτερα σημαντικού Οδηγού, με τον οποίο τα επιφορτισμένα με την σχετική αρμοδιότητα στελέχη ή 
όργανα θα μπορούν να αξιολογούν και να ελέγχουν κατά πόσο εφαρμόζεται ένα πλαίσιο Π-Α-Β από 
αδειοδοτημένες ή προς αδειοδότηση μονάδες υγείας ή φορείς. 

Το συγκεκριμένο παραδοτέο αποτελεί βασικό εργαλείο και του πλαισίου Αδειοδότησης-Ελέγχου-
Αξιολόγησης Α-Ε-Α. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι φορείς που λαμβάνει χώρα η εφαρμογή των πλαισίων Π-Α-Β περιλαμβάνουν 
τους «πρότυπους» φορείς που θα συνεργαστούν με τον ανάδοχο στη Φάση Α’ της σύμβασης για την 
ανάπτυξη των πλαισίων Π-Α-Β καθώς και πρόσθετους φορείς. Το σύνολο των φορέων επιλέγεται με 
αντικειμενικά κριτήρια και με σχετική απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Μ. 
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Σημαντικές Αναφορές 
 
Δεδομένου ότι η υλοποίηση του έργου του αναδόχου της σύμβασης εξαρτάται από τα παραδοτέα (κυρίως 
τα παραδοτέα των Πακέτων Εργασίας ΠΕ2 και ΠΕ3 του Υποέργου 1) των Ομάδων Δημιουργίας Παραδοτέων 
(ΟΔΠ) του Ε.Ο.Μ. που παράγονται κατά την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης και προκειμένου να μην 
υπάρχουν καθυστερήσεις, ο Ε.Ο.Μ. λαμβάνει μέριμνα ώστε τα παραδοτέα να έχουν παραχθεί έγκαιρα και 
να διατίθενται στον ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών του. Τα παραδοτέα και ο χρονικός 
προγραμματισμός υλοποίησης του Υποέργου 1 καθορίζονται στην υπ.αριθμ. 3335/03-07-2020 Απόφαση 
Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 (ΑΔΑ:6Η3Υ465ΓΛΖ-Ξ3Μ). 

Ο Οργανισμός διασφαλίζει επίσης πριν την έναρξη των εργασιών του αναδόχου την συνεργασία και 
διαθεσιμότητα των μονάδων υγείας/λοιπών φορέων (στους οποίους θα αναπτυχθούν και εφαρμοστούν τα 
πλαίσια Π-Α-Β) όπως κάθε φορά απαιτείται ανάλογα με τον προγραμματισμό παραγωγής των παραδοτέων 
του αναδόχου.  

Η σειρά παραγωγής των παραδοτέων του αναδόχου καθορίζεται από τον Ε.Ο.Μ. Ο Οργανισμός μπορεί να 
επιλέξει οι εργασίες να προχωρούν είτε i) ανά Φάση (ολοκληρώνεται η Φάση Α για όλες τις κατηγορίες 
μοσχευμάτων και στη συνέχεια ξεκινά η Φάση Β), είτε ii) ανά μεταμοσχευτικό υλικό (υλοποιείται η Φάση Α 
και η Φάση Β πχ για τη μεταμόσχευση καρδιάς, στη συνέχεια η Φάση Α και η Φάση Β για τη μεταμόσχευση 
ήπατος κ.ο.κ.), είτε iii) μέσω συνδυασμού των δύο προηγούμενων περιπτώσεων (όσο προχωρά η Φάση Α ο 
ανάδοχος μπορεί να ξεκινήσει την Φάση Β για μεταμοσχευτικό υλικό του οποίου η Φάση Α ολοκληρώθηκε, 
πριν ολοκληρωθεί το σύνολο της Φάσης Α για όλες τις κατηγορίες μοσχευμάτων). Τα κριτήρια που 
χρησιμοποιεί ο Ε.Ο.Μ. για τον προγραμματισμό των εργασιών του αναδόχου περιλαμβάνουν κυρίως α) την 
ολοκλήρωση των απαραίτητων παραδοτέων του Υποέργου 1, β) το βέλτιστο χρονικό διάστημα 
διαθεσιμότητας των μονάδων υγείας/λοιπών φορέων (στους οποίους θα αναπτυχθούν και εφαρμοστούν 
τα πλαίσια Π-Α-Β) και γ) την προτεραιοποίηση των αναγκών προσαρμογής στο πλαίσιο Π-Α-Β των διαφόρων 
τομέων και υποτομέων των μεταμοσχεύσεων. Σε κάθε περίπτωση και όπου απαιτείται οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι αναλύουν στην προσφορά τους την δική τους μεθοδολογική και χρονική προσέγγιση της 
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.    

Ως «Πρότυποι φορείς» νοούνται οι μονάδες υγείας/λοιποί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
μεταμοσχεύσεων και η λειτουργία τους θα αποτελέσει την βάση-πλατφόρμα της ανάπτυξης του Π-Α-Β  
(Φάση Α) για την κατηγορία μοσχεύματος στην οποία δραστηριοποιούνται. Ως «πρόσθετοι φορείς» 
νοούνται οι υπόλοιποι φορείς που μαζί με τους πρότυπους θα αποτελέσουν το σύνολο των φορέων στους 
οποίους θα εφαρμοστεί το Π-Α-Β κατά την υλοποίηση της Φάσης Β. Η επιλογή των φορέων (πρότυπων και 
πρόσθετων) γίνεται με απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Μ. στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που μπορεί να είναι 
η πλήρης κάλυψη των κατηγοριών-υποκατηγοριών μοσχευμάτων, φορέων , δραστηριοτήτων, το ποσοστό 
επιβίωσης των μεταμοσχευμένων και τυχόν άλλων αντικειμενικών κριτηρίων το σύνολο των οποίων επίσης 
θα αποφασίσει το ΔΣ του Οργανισμού.    

 
Η υποδιαίρεση του αντικειμένου της σύμβασης σε τμήματα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.59 του 
ν.4412/2016) δεν είναι δυνατή, καθώς τα παραδοτέα της σύμβασης κρίνονται αλληλένδετα και 
αλληλεξαρτώμενα ενώ παράλληλα απαιτείται υψηλός βαθμός ομοιογένειας μεταξύ τους. 

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου, η εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης να εξυπηρετήσει 
τους προαναφερόμενους σκοπούς και να επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα για το σύνολο της Πράξης, θα 
πρέπει το αντικείμενό της να εκτελεστεί από έναν ανάδοχο και όχι από περισσοτέρους. 

Αντιθέτως, ο χωρισμός του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης σε τμήματα και η ανάδειξη μέσω της 
διαγωνιστικής διαδικασίας περισσοτέρων του ενός αναδόχων συνεπάγεται δυσχέρειες στην εκτέλεση της 
σύμβασης. Τούτο διότι, κατά κοινή λογική, η εκτέλεση του συγκεκριμένου αντικειμένου της σύμβασης, λόγω 
της ιδιαιτερότητας αυτού, από περισσοτέρους αναδόχους, μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε έλλειψη 
συντονισμού μεταξύ των αναδόχων και σε διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση από τον κάθε ανάδοχο. 
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Επιπροσθέτως, η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών από περισσότερους του ενός αναδόχους, μπορεί 
να οδηγήσει, εξαιτίας του κατακερματισμού του αντικειμένου της σύμβασης σε αντιθέσεις και 
διαφορετικότητα μεταξύ των παραδοτέων, σε αδυναμία ανάπτυξης ομοιογενών και κοινής φιλοσοφίας και 
δομής πλαισίων Π-Α-Β που να ενσωματώνουν τις ιδιαιτερότητες του τρίπτυχου (ποιότητα - ασφάλεια και 
βιοεπαγρύπνηση) για κάθε μεταμοσχευτικό υλικό. 

Επίσης, ούτε σε κατάτμηση ανά φάση υλοποίησης (Φάση Α και Β) μπορεί να προχωρήσει η Αναθέτουσα 
διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να παρουσιαστούν χρονικές καθυστερήσεις στη Πράξη γενικότερα αφού θα 
πρέπει να γνωστοποιηθούν τα Παραδοτέα της Α Φάσης στον Ανάδοχο της Β Φάσης για να υπάρχει 
αλληλουχία μεταξύ τους. Η μοναδικότητα και η καινοτομία του φυσικού αντικειμένου θα εγκυμονούσε 
σοβαρούς κινδύνους και προβλήματα αποτελεσματικής υλοποίησης σε μια προσέγγιση όπου ο φορέας που 
υλοποιεί τη Φάση Β θα διαφοροποιούταν από αυτόν που υλοποίησε τη Φάση Α.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 79410000-1: Υπηρεσίες Παροχής Επιχειρηματικών Συμβουλών & Συμβουλών σε Θέματα 
Διαχείρισης. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων 
διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (663.233,22€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
αναλύεται σε ποσό πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα 
λεπτών (534.865,50€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σε ποσό εκατό είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων 
εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (128.367,72€) ΦΠΑ. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 14 μήνες από την υπογραφή της. 

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

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Τον ν.4610/2019 – Άρθρο 235 

Τον ν. 4605/2019 – Άρθρα 43, 44 

Τον ν. ν.4782/2021 – Άρθρο 42 

Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014): «Α). Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β). Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 1156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», στο βαθμό που συγκεκριμένες διατάξεις αυτού, δύναται να 
τύχουν αναλογικής εν προκειμένω εφαρμογής, 

Τον ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
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Τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

Την με αρ. 56902/215/02.06.2017 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», με την οποία τροποποιείται η με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

Την με αρ. 57654/23.05.2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», με την οποία τροποποιείται η με αρ. 
Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει, 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

Τον ν. 3469/2006 (Α' 131) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις", 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

Τον ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

Τον ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα", 

Το π.δ 39/2017 (Ά '64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών», 

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

Το π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία", 

Τον Κανονισμό 679/2016 επεξεργασίας και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data),όπως 
ισχύει, 

Τον ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών», 

Ν. 3528/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 

Ν. 3808/2009 « Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής 
ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις». 

Ν. 4472/2017 « Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα 
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές 
ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». 

Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 
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1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 
283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012, 

Τον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για 
τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ 

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1081/2006, 

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 

Την υπ’ αριθμ. 46274/ΕΥΘΥ 482/27.4.2016 Υπουργική Απόφαση "Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης 
δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα", 

Την υπ’ αριθμ. 55944/ΕΥΘΥ 421/2018 (ΦΕΚ 2080/Β’/7.06.2018) Τροποποίηση της YA Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 

Την υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 (ΦΕΚ 3521/Β'/1.11.2016) Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' 
αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αριθμ. 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση 
της YA 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - 
Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ)», 

To υπ’ αριθ. εισερχ.: 2218/21-08-2015 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΘΥ σχετικά με την ενεργοποίηση του ΕΠ 
και τα συνημμένα Έντυπα και τους Οδηγούς που αφορούν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 
2014-2020. 

Το «Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το ΤΑ - COCOF 
09/0003/00-EL» 

Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τον Δικαιούχο: 

α. Ν.3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις».  

β.  Π.Δ. 6/2001 «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων». 

γ. Π.Δ. 93/2002 «Προσόντα και καθήκοντα Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων». 

δ. Π.Δ. 26/2008 « Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για 
τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή 
ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 
38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006) 

ε. Π.Δ.129/2016 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας ΕΕ 2015/565 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 
2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/86/ΕΚ (ΕΕ L 93/9.4.2015, σ. 43 επ.) και της οδηγίας ΕΕ 2015/566 
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της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/23/ΕΚ (ΕΕ L 93/9.4.2015, 
σ. 56 επ. ), καθώς και τροποποίηση του Π.δ. 26/2008 (Α’ 51)». 

Την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17.12.2014 με αριθμό C(2014) 10138final/17-12-
2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα 
(Κωδικός CCI2014GR05M2OP001/17-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Εκτελεστική 
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15.12.2017 με αριθμό C(2017) 8794 final/15-12-2017 (αριθμ. πρωτ. 
ΕΥΔ ΜΔΤ: 3468/21.12.2017). 

Την με αριθμ. πρωτ.: 55944/ΕΥΘΥ 421/24.05.2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της 
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Κωδικός ΟΠΣ: 5032962 (Κωδ. Απόφασης:6066) 
Σελίδα 2 Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 2080/Β'/07-06-2018). 

Την με αριθμ. πρωτ.: 2698/22-09-2016 (Κωδ. 14_Α.2.1_Α.3.1_00) και Α/Α ΟΠΣ 1678, Πρόσκληση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» για την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, 
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΥΓΕΙΑ», όπως 
ισχύει. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Κωδικός ΟΠΣ: 5004207 (Κωδ. 
Απόφασης:6228). 

Την υπ’ αριθμ. 3429/7-11-2016 (Α/Α ΟΠΣ : 1678). Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου 
Τομέα».  

Την υπ’ αριθ.: 1606 - 24/03/2017 (εισερχ. ΕΥΔ: 997- 27/03/2017 ) Αίτηση Χρηματοδότησης του δικαιούχου 
«ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ » προς τη Δ.Α. του Ε.Π. για τη χρηματοδότηση της υπόψη 
πράξης με MIS 5004207 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», μετά των 
συνημμένων της, όπως έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, όπως επικαιροποιήθηκε με το 
υπ.αριθμ. εισερχ. ΕΥΔ 3077/29-11-2018 ΤΔΠ της πράξης. 

Την με αριθμ. 997/2017 ΣΧΕΤ.3077/2018/6-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΨΨ465ΧΙ8-ΥΛΘ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης 
με τίτλο «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας – ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου  
αδειοδότησης -  ελέγχου - αξιολόγησης μονάδων υγείας και λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση 
οργάνων, ιστών και κυττάρων» και MIS 5004207 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020.  

Τη ΣΑΕ Ε4911 στην οποία έχει ενταχθεί η ανωτέρω πράξη με ενάριθμο κωδικό πράξης 2018ΣΕ49110005, 
συνολικού προϋπολογισμού 1.146.188,35 ευρώ. 

Το υπ’ αριθμ. 881/03-04-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση 
Δημοσίου Τομέα» με θέμα «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τη διαδικασία Υλοποίησης με Ίδια Μέσα και 
το σχέδιο της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός κρίσιμων διαδικασιών, 
σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου 
αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης», της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας 
– ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης Μονάδων Υγείας και 
λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων», με κωδικό ΟΠΣ 5004207 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».   

Την υπ. αριθμ. 1944/10-04-2019 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 (ΑΔΑ:ΩΤΧΘ465ΓΛΖ-
4ΡΗ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αριθμ. 3335/03-07-2020 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του 
Υποέργου 1 (ΑΔΑ:6Η3Υ465ΓΛΖ-Ξ3Μ). 
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Την από 17-07-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ. για τον ορισμό επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου τεύχους 
διακήρυξης -τεχνικών προδιαγραφών -σχεδίου σύμβασης με σκοπό τη διενέργεια διαγωνισμού και την 
ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 2  «Ανάπτυξη και 
εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης- ποιότητας- ασφάλειας– βιοεπαγρύπνησης σε μονάδες υγείας και 
λοιπούς φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων». 

Την από 22-10-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ. για την έγκριση του σχεδίου τεύχους διακήρυξης -
τεχνικών προδιαγραφών-σχεδίου σύμβασης για τη διενέργεια διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου για 
την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης- 
ποιότητας- ασφάλειας– βιοεπαγρύπνησης σε μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς του συστήματος 
μεταμοσχεύσεων» και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση 
Δημοσίου Τομέα» προς έλεγχο και έγκριση. 

Τo υπ' αρ. πρωτ. 831/16-04-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με θέμα «Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο «Ανάπτυξη και εφαρμογή 
πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας– βιοεπαγρύπνησης σε μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς του 
συστήματος μεταμοσχεύσεων» με Α/Α 2, της Πράξης 5004207, με την οποία διατυπώνεται η Θετική Γνώμη 
της για το σχέδιο του τεύχους διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί η 
παρούσα σύμβαση, 

Την από 26/04/2021 Απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Μ. (Θέμα 9ο Α,Β,Γ), (ΑΔΑ: 60Κ3465ΓΛΖ-6ΚΔ), με την οποία 
αποφασίζεται η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και εγκρίνεται το Τεύχους Διακήρυξης 01/2021 του 
Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου 
διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας– βιοεπαγρύπνησης σε μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς του 
συστήματος μεταμοσχεύσεων» της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας – 
ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης Μονάδων Υγείας και 
λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5004207, στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020». 

Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. Η αναφορά της παρούσας σε νομοθετήματα νοείται ότι γίνεται προς ρύθμιση ζητημάτων, που 
δεν ρυθμίζονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο από την ίδια τη διακήρυξη. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι σαράντα μία (41) ημέρες μετά την 
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, δηλαδή η 
07/06/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, την 11/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 [αποσφράγιση δικαιολογητικών 
συμμετοχής-τεχνικών προσφορών]. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 27/04/2021 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και έλαβε ΑΔΑΜ: 21PROC008553202 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, (ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην 
πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και έλαβε ΑΔΑ: ΨΕΚΠ465ΓΛΖ-89Ι. 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):  
https://www.eom.gr/. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4412/2016 για:  

α) την αποτελεσματική πρόληψη,  

β) τον εντοπισμό και  

γ) την επανόρθωση  

συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης 
των εγγράφων της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να 
διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις α` και β` της παρ. 3 του άρθρο 24 του ν. 4412/2016 γνωστοποιήσουν 
εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών τους 
προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη κατάστασης 
σύγκρουσης συμφερόντων. Αν η Αναθέτουσα Αρχή αποφανθεί ότι συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης 
συμφερόντων, ενημερώνει αμέσως την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και λαμβάνει αμελλητί τα 
κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και προς αποφυγή 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριμένου 
προσώπου από οποιαδήποτε συμμετοχή στη σχετική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Εάν 
μια σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί με άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ή προσφέρων, ο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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οποίος σχετίζεται με αυτή, αποκλείεται από τη διαδικασία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην 
περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή συντάσσει και αποστέλλει στην Αρχή γραπτή έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις 
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που εντοπίστηκαν, καθώς και όλα τα επακόλουθα μέτρα που 
ελήφθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 341 
του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 τουΝ.4412/2016 για τον 
παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 

Η με αρ. πρωτ. 2821/27-04-2021 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21PROC008553202), όπως αυτή έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) 

Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή 

Το σχέδιο της Σύμβασης με τα παραρτήματά της. 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε 
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:  

Το σχέδιο Σύμβασης 

Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της  

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή  

Η προσφορά του/της αναδόχου.  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 28/05/2021 (ώρα 
15:00) και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από 
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

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

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

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με τα Υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V. Εξαίρεση 
αποτελεί η σύσταση εγγυοδοτικής παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία 
έχει τη μορφή που προβλέπεται από την ειδική νομοθεσία που διέπει το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, (άρθρο 4 Π.∆. της 30 12.1926 /3 1. 1927, «Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και 
καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων»). 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλη ένωσης/κοινοπραξίας. 

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς(άρθρο 19 παρ. 2 ν. 
4412/2016). 

4.Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. (άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016). 

5. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε οικονομικός φορέας έχει λάβει 
πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των δέκα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και τριάντα ένα λεπτών (10.697,31€), η οποία 
αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 ν. 4412/2016). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 08/07/2022, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  
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2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 
4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους(άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016): 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη1 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,  

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). 

 
1 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως άνω 

νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος 
ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

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

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

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

ή/και 

γ) 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: 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. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/20162,  

(β) 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. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας3,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

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

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

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

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

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

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 

 
2 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

3 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ 
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έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης (Υπηρεσίες ανάπτυξης διαδικασιών για τη 
διαχείριση ποιότητας και για την πιστοποίηση/διαπίστευση Μονάδων Υγείας). 

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

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

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

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν μέσο όρο κύκλου 
εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων [2018, 2019, 2020] μεγαλύτερο 
ή ίσο του 50% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 50% του προϋπολογισμού της 
συγκεκριμένης σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
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Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα 
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. Η ζητούμενη ικανότητα δεν επηρεάζεται από το ποσοστό συμμετοχής 
του κάθε φορέα στην ένωση / κοινοπραξία. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκτέλεση δύο (2) τουλάχιστον έργων συναφούς αντικειμένου 
(Υπηρεσίες ανάπτυξης διαδικασιών για τη διαχείριση ποιότητας και για την πιστοποίηση/διαπίστευση 
Μονάδων Υγείας), αθροιστικού προϋπολογισμού δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που 
ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο 50% του προϋπολογισμού της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 
στο οποίο ο υποψήφιος οικονομικός φορέας να έχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. 
Τα παραπάνω έργα θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί εντός των τελευταίων τριών (3) ετών (2018, 2019 και 
2020) πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Λόγω της ιδιαίτερης συνθετότητας του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης το οποίο περιλαμβάνει 23 
εφαρμογές σε 21 διαφορετικούς φορείς στη Φάση Β (και πιθανή συνεργασία με πρόσθετους φορείς στη 
φάση Α), να έχουν ιδιαίτερη εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα Διαχείρισης Ποιότητας και να έχουν εκτελέσει 
επιτυχώς εντός των τελευταίων τριών (3) ετών (2018, 2019 και 2020): 
Πιστοποιήσεις Δημόσιων ή και Ιδιωτικών μονάδων Υγείας (κατά τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ISO 9001, EN 
15224) σε αριθμό κατ’ ελάχιστον 50% του αριθμού των εφαρμογών (έντεκα). 
Διαπιστεύσεις Δημόσιων ή και Ιδιωτικών μονάδων Υγείας (κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 15189 ή/και JACIE –
JOINT ACCREDITATION COMMITTEE ή/και NetCord-FACT) σε αριθμό κατ’ ελάχιστον 50% του αριθμού των 
εφαρμογών (έντεκα), εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να είναι σε διαπίστευση φορέων του τομέα των 
μεταμοσχεύσεων. 
Τα έργα που θα επικαλεστούν οι οικονομικοί φορείς για την κάλυψη της συγκεκριμένης απαίτησης, δύναται 
να ταυτίζονται με τα δύο (2) έργα της 1ης απαίτησης. 
Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις 
απαιτήσεις της Σύμβασης, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. 
Προς αυτή την κατεύθυνση το οργανωτικό σχήμα (ομάδα έργου) που προτείνεται από τους υποψηφίους θα 
πρέπει κατ’ ελάχιστον να διακρίνει τους εξής ρόλους: 
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Ομάδα Έργου Απαιτούμενα προσόντα 

Υπεύθυνος 
Διαχείρισης έργου 
(Project Manager) 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης έργου (Project Manager) ο οποίος θα διαθέτει τις 
γνώσεις, την εμπειρία και το κύρος για να καθοδηγήσει και να συντονίσει το 
σύνολο των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο παρόν έργο. Η ευθύνη του 
είναι να εξασφαλίσει ότι το έργο παράγει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
(παραδοτέα), με βάση το χρόνο, την ποιότητα, το πεδίο εφαρμογής, τους 
κινδύνους και τους στόχους που έχουν καθοριστεί και συμφωνηθεί συμβατικά.  

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης έργου θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 

Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση ή θετικών και οικονομικών 
επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση ή θετικών και οικονομικών 
επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών 
Αποδεδειγμένη πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία στην παροχή 
συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών στη Διασφάλιση Ποιότητας 

Αναπληρωτής 
Υπεύθυνος 
Διαχείρισης έργου 

Ένα (1) έμπειρο στέλεχος σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο θα 
πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 
Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση ή θετικών ή οικονομικών 
επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών  
Αποδεδειγμένη πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία στη Διασφάλιση 
Ποιότητας 

Εμπειρογνώμονας 
έργου 

Ένας (1) Εμπειρογνώμονας σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας, ο οποίος θα 
πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 
Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση ή θετικών ή οικονομικών 
επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών  
Αποδεδειγμένη πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία στη Διασφάλιση 
Ποιότητας 
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη Διαπίστευση Μονάδων 
Μεταμόσχευσης 

Ομάδα Υλοποίησης 
Έργου (Ο.Υ.Ε.) 

Έξι (6) έμπειρα στελέχη σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας, τα οποία θα πρέπει 
να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 
Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση ή θετικών ή οικονομικών 
επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών  
Αποδεδειγμένη πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία στη Διασφάλιση 
Ποιότητας 

Τέσσερα (4) στελέχη, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 
Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής αλλοδαπής. 
Αποδεδειγμένη τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία. 

Δύο (2) στελέχη Διοικητικής Υποστήριξης με αποδεδειγμένη τριετή (3) 
επαγγελματική εμπειρία. 
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο πρότυπο εν ισχύ για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες τους. Γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, 
εφόσον κάποιος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει το εν λόγω πιστοποιητικό εντός 
των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν το 
απαιτούμενο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας. 

Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας η παραπάνω απαίτηση πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της 
ένωσης / κοινοπραξίας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

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

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

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

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα I,το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ4 καταρτίζεται βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος I5 

 
4 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

5 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.grΠρβλ και το Διορθωτικό 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.6 

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7 της 
παρούσας, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.  

Στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων τρίτων, ο τρίτος οικονομικός φορέας (νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο) υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς.  

Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και για τους υπεργολάβους.  

Σε κάθε περίπτωση ο υπεργολάβος υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. (άρθρα 80 και 104 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.6). (άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

 
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για 
την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα 
σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε 
να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

6 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να 
υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία 
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν (άρθρο 
79 παρ. 6 ν. 4412/2016). 

 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 περίπτωση α’ και 2.2.3.3 περίπτωση β', πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνούν και να 
αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία θα καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, 
εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά 
με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό 
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ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet). 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, 
αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση 
του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 
- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.  

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

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

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων 
κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων (2018, 2019 και 2020). Για τους οικονομικούς φορείς που εδρεύουν 
στο εξωτερικό, προσκομίζονται τα αντίστοιχα - σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι - δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην κατάρτιση ισολογισμών θα 
πρέπει να προσκομιστεί Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, των τελευταίων 
τριών (3) κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων (2018, 2019 και 2020). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος 
εδρεύει στο εξωτερικό, τα αντίστοιχα ισχύοντα αποδεικτικά έγγραφα. Σε περίπτωση που πρόκειται για 
φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Ε3 και Εκκαθαριστικά Σημειώματα ή άλλα 
κατάλληλα έγγραφα και δικαιολογητικά. 

Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία για τις διαχειριστικές 
χρήσεις που λειτουργεί, από τα οποία να προκύπτει ότι συντρέχει η ανωτέρω επάρκεια. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά, αλλά σε κάθε περίπτωση το σχετικό κριτήριο πρέπει 
να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά. 

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

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
τα στοιχεία ως εξής: 

Για την απόδειξη της εμπειρίας στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων συμπληρωμένος πίνακας και αντίγραφα 
των πρωτοκόλλων παραλαβής. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την/τις ανωτέρω ελάχιστη/ες 
προϋπόθεση/εις συμμετοχής, με τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο οικονομικός φορέας κατά την 
τελευταία τριετία (2018, 2019, 2020), επισημαίνοντας τα έργα που καλύπτουν την εν λόγω ελάχιστη 
προϋπόθεση. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να λάβει υπόψη της τα αποδεικτικά μέσα που ο οικονομικός 
φορέας υποβάλει και για διάστημα πριν από την αναφερόμενη τριετία, δηλαδή για τα έτη 2016 και 2017. 
Ο Πίνακας των κυριότερων ανωτέρω έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
 

Α/Α 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ  
(από -έως) 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

        

        

 

Όπου: 
«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»:  
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Α) Αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών των έργων είναι φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(Αναθέτουσες Αρχές), η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις ή 
πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής (ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα), τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης πρέπει να προκύπτει από το πρωτόκολλο 
παραλαβής του έργου, που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή/αποδέκτης. 
Β) Αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή θα αποδεικνύεται με α) βεβαίωση του αποδέκτη ή την 
προσκόμιση της σχετικής έγγραφης σύμβασης, καθώς και β) αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου για την 
παροχή της παραπάνω υπηρεσίας και του σχετικού extrait της τράπεζας για την πληρωμή της υπηρεσίας. Η 
ημερομηνία ολοκλήρωσης πρέπει να προκύπτει από το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου που εκδίδει ο 
αποδέκτης (ιδιωτικός φορέας). 
Σημείωση: Σε περίπτωση έργων που έχουν υλοποιηθεί από Ένωση εταιρειών, λαμβάνεται υπόψη ο 
προϋπολογισμός του έργου που έχει υλοποιηθεί από τον προσφέροντα βάσει του ποσοστού (%) 
συμμετοχής του στην Ένωση και όχι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου. 
Για την απόδειξη της εμπειρίας σε αντίστοιχα θέματα Διαχείρισης Ποιότητας, απαιτούνται φωτοαντίγραφα 
βεβαιώσεων του εργοδότη για την εκτέλεση των έργων Πιστοποίησης /διαπίστευσης συνοδευόμενα από 
φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών ISO 15189 ή/και JACIE ή/και NetCord-FACT. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση 
τμήματος της υπό ανάθεση Σύμβασης, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα. 
 

Περιγραφή τμήματος της Σύμβασης που 
προτίθεται υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει 

σε Υπεργολάβο  
Επωνυμία Υπεργολάβου  

Ημερομηνία Δήλωσης 
Συνεργασίας 

   

   

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει: 
α) Ψηφιακά υπογεγραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις των νόμιμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις 
οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και δεσμεύονται να συνεργαστούν με τον 
υποψήφιο, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας της Σύμβασης, ότι δεν 
διατηρεί κανένα δικαίωμα διεκδίκησης αμοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή και ότι έλαβε γνώση των όρων 
της Διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται. Επίσης θα δηλώνεται η αποδοχή για τη συμμετοχή στην 
Ομάδα Έργου στελεχών των υπεργολάβων, τα οποία και θα κατονομάζονται. 
β) Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των υποψήφιων ανάδοχων φορέων και των υπεργολάβων 
τους, στα οποία θα αναγράφονται οι όροι της συνεργασίας τους και το τμήμα του έργου το οποίο θα 
υλοποιήσουν οι υπεργολάβοι (ιδίως οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης προσώπων).  
Διευκρινίζεται ότι υπεργολαβία είναι η συνεργασία του οικονομικού φορέα με κάθε τρίτο που αναλαμβάνει 
να υλοποιήσει διακριτό/-ά τμήμα/-τα του Έργου. Αντιθέτως, δεν νοείται ως υπεργολαβία κάθε άλλη 
συμφωνία του οικονομικού φορέα με τρίτο όπως π.χ. προμήθειας αναλωσίμων υλικών, διατροφής, 
μίσθωσης χώρου (αιθουσών), κ.α. 
Σε κάθε περίπτωση ο υπεργολάβος υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 
Για την απόδειξη των τυπικών, επαγγελματικών και λοιπών προσόντων της ομάδας έργου που θα διατεθεί, 
απαιτείται η προσκόμιση: α) Αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος, στο οποίο θα πρέπει να 
αποτυπώνονται σαφώς η επαγγελματική ενασχόληση, οι εξειδικευμένες γνώσεις και η εμπειρία στην 
παροχή υπηρεσιών συναφών με αυτές της παρούσας Διακήρυξης, β) αντίγραφα τίτλων σπουδών, γ) 
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βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα αναγραφόμενα και υποβαλλόμενα 
στοιχεία είναι αληθή, και ε) Υπεύθυνες Δηλώσεις τυχόν εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έργου περί αποδοχής της συνεργασίας τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο. 
Τα στελέχη της Ομάδας Έργου μπορεί είτε να συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή να είναι εταίροι 
ή μέλη διοίκησης του υποψήφιου αναδόχου, είτε να είναι εξωτερικοί συνεργάτες του υποψηφίου αναδόχου, 
είτε να είναι στελέχη ή εξωτερικοί συνεργάτες του συμμετέχοντα υπεργολάβου. 

Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα και θα 
προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, 
μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 
103 του Ν. 4412/2016. 

Β.5. Για την απόδειξη των μέσων διασφάλισης ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών της 
παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίσουν το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμων 
πρότυπων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, εφόσον κάποιος οικονομικός φορέας δεν είχε τη 
δυνατότητα να αποκτήσει το εν λόγω πιστοποιητικό εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους 
οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα 
προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας. 

Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας όλα τα μέλη της οφείλουν να συμμορφώνονται με το παραπάνω 
απαιτούμενο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

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

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

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

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

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

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

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

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό (άρθρο 78 παρ. 1 
και άρθρο 80 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 

H ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου των 

υπηρεσιών και ο βαθμός κατανόησης των στόχων, των απαιτήσεων, και 

των ιδιαιτεροτήτων του. 

5% 

Κ2 

Η ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου του έργου σε ενότητες 

εργασιών, η καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα και ο σύγχρονος 

χαρακτήρας της προτεινόμενης μεθοδολογίας, καθώς και η πληρότητα - 

επάρκεια του καθορισμού των περιεχομένων των προσφερόμενων 

παραδοτέων 

10% 

Κ3 

Τεκμηρίωση της δυνατότητας εφαρμογής των τεχνικών, μεθόδων που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη και εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης 

ποιότητας- ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης (Π-Α-Β) 

60% 

Κ3.1 

Τεκμηρίωση της δυνατότητας εφαρμογής των τεχνικών, μεθόδων που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη του πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- 

ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης στη μεταμόσχευση οργάνων, στη 

μεταμόσχευση ιστών και κυττάρων και στη συντονιστική λειτουργία που 

επιτελεί ο ΕΟΜ 

30% 
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Κ3.2 

Τεκμηρίωση της δυνατότητας εφαρμογής των τεχνικών, μεθόδων που 

απαιτούνται για την εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- 

ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης στις μονάδες υγείας ή σε άλλους φορείς 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταμόσχευσης οργάνων/ 

μεταμόσχευσης ιστών και κυττάρων. 

20% 

Κ3.3 

Τεκμηρίωση της δυνατότητας εφαρμογής των τεχνικών, μεθόδων που 

απαιτούνται για την εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- 

ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης στις συντονιστικές και άλλες διαδικασίες 

ελέγχου του ΕΟΜ. 

10% 

Κ4 

Η καταλληλότητα του προτεινομένου σχήματος διοίκησης του έργου, η 

επάρκεια και η σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της 

Ομάδας Έργου, η αποτελεσματική επικοινωνία του οικονομικού φορέα 

με την αναθέτουσα αρχή και την ομάδα υλοποίησης του Υποέργου 1 – 

Αυτεπιστασία. 

20% 

Κ5 

Η πληρότητα, επάρκεια και καταλληλότητα της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης των κινδύνων της 

σύμβασης. 

5% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

Κριτήριο 1ο (Κ1): H ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου των υπηρεσιών 

και ο βαθμός κατανόησης των στόχων, των απαιτήσεων, και των ιδιαιτεροτήτων του  

Θα αξιολογηθεί η ανάλυση και τεκμηρίωση στόχων, απαιτήσεων, ιδιαιτεροτήτων και περιορισμών του 
αντικειμένου του έργου. 
 

Κριτήριο 2ο (Κ2): Η ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου του έργου σε ενότητες εργασιών, η 

καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα και ο σύγχρονος χαρακτήρας της προτεινόμενης μεθοδολογίας, 

καθώς και η πληρότητα - επάρκεια του καθορισμού των περιεχομένων των προσφερόμενων 

παραδοτέων 

Θα αξιολογηθεί η ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών. Η εξειδίκευση των 
απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών όπως προσδιορίζονται στο αντικείμενο της σύμβασης σε κάθε 
φάση υλοποίησης. Η μεθοδολογία, οι τεχνικές, τα εργαλεία και τα πρότυπα που κρίνονται απαραίτητα για 
την υλοποίησή του αντικειμένου της σύμβασης. Η καινοτομική προσέγγιση και ο σύγχρονος χαρακτήρας 
της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Η περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των φάσεων του έργου και η 
σύνδεση τους με τα Παραδοτέα του. 
Επίσης, θα αξιολογηθεί η δομή, το περιεχόμενο και η λογική συνέχεια των προτεινόμενων ενοτήτων 
εργασιών. 
 
Κριτήριο 3ο (Κ3): Τεκμηρίωση της δυνατότητας εφαρμογής των τεχνικών, μεθόδων που απαιτούνται για 

την ανάπτυξη και εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης (Π-Α-

Β) 

Το κριτήριο Κ3.1, αξιολογεί την τεκμηρίωση που θα προταθεί στην εφαρμογή των τεχνικών, μεθόδων που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη του πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης στη 

μεταμόσχευση οργάνων, στη μεταμόσχευση ιστών και κυττάρων και στη συντονιστική λειτουργία που 

επιτελεί ο ΕΟΜ. 
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Το κριτήριο Κ3.2 αξιολογεί την τεκμηρίωση που θα προταθεί στην εφαρμογή των τεχνικών, μεθόδων που 

απαιτούνται για την εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης στις 

μονάδες υγείας ή σε άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταμόσχευσης οργάνων/ 

μεταμόσχευσης ιστών και κυττάρων. 

Το κριτήριο Κ3.3 αξιολογεί την τεκμηρίωση που θα προταθεί στην εφαρμογή των τεχνικών, μεθόδων που 

απαιτούνται για την εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης στις 

συντονιστικές και άλλες διαδικασίες ελέγχου του ΕΟΜ. 

Στο κριτήριο Κ3 θα αξιολογηθεί η περιγραφή του τρόπου υλοποίησης, της εφικτότητας και της 

αποτελεσματικότητας των σταδίων και των διαδικασιών εφαρμογής της μεθοδολογίας που θα 

χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας – 

βιοεπαγρύπνησης (Π-Α-Β). Θα πρέπει να καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας εφαρμογής, ο 

τρόπος προσέγγισης και συνεργασίας με τους φορείς και το προσωπικό τους, ο τρόπος παρακολούθησης, 

καταγραφής, αποτύπωσης και παρουσίασης των διαδικασιών, ο τρόπος προώθησης της αναγκαιότητας 

αλλαγών στις διαδικασίες, ο τρόπος συμβολής του στη διαμόρφωση και εφαρμογή προτεινόμενων 

αλλαγών, οι προτεινόμενες υποστηρικτικές ενέργειες, η προτεινόμενη οργάνωση και διεξαγωγή τυχόν 

δειγματοληψιών, η προτεινόμενη συλλογή, οργάνωση και έλεγχος των στοιχείων τεκμηρίωσης, ο 

προτεινόμενος τρόπος επεξεργασίας των στοιχείων και εξαγωγής συμπερασμάτων, και γενικότερα 

οποιαδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί ο υποψήφιος ανάδοχος ότι συμβάλει στη βελτιστοποίηση της 

συγκεκριμένης διαδικασίας. 

 

Κριτήριο 4ο (Κ4): Η καταλληλόλητα του προτεινομένου σχήματος διοίκησης του έργου, η επάρκεια και η 

σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου, η αποτελεσματική επικοινωνία του 

οικονομικού φορέα με την αναθέτουσα αρχή και την ομάδα υλοποίησης του Υποέργου 1 – Αυτεπιστασία. 

Θα αξιολογηθεί: 
Α) Το προτεινόμενο σχήμα διοίκησης του έργου και η οργάνωση της παροχής υπηρεσιών που θα 
περιλαμβάνει και τον προσδιορισμό των σχέσεων του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή, και το 
επικοινωνιακό πλαίσιο με την ομάδα υλοποίησης του Υποέργου 1. 
Β) Οι μέθοδοι και τα εργαλεία διοίκησης και παρακολούθησης του έργου και το επικοινωνιακό σχήμα. 
Γ) Η Κατανομή αρμοδιοτήτων και του χρόνου απασχόλησης στα μέλη της Ομάδας Έργου. Στην αξιολόγηση 
θα ληφθεί υπόψη η συμπλήρωσή του Πίνακα Κατανομής Απασχόλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III) και ο τρόπος 
που αποτυπώνεται σε αυτόν η κατανομή της απασχόλησης ανά μέλος της Ομάδας Έργου στα Παραδοτέα 
του έργου, προκειμένου να συμπληρωθεί ο συνολικός Ανθρωποχρόνος (ΑΜ) απασχόλησης για το κάθε 
Παραδοτέο. 
 
Κριτήριο 5ο (Κ5): Η πληρότητα, επάρκεια και καταλληλότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης των κινδύνων της σύμβασης 

Θα αξιολογηθεί η τεκμηρίωση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του έργου, ανάλυσης ρίσκου 

καθώς και των διαδικασιών αντιμετώπισης των κινδύνων. 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Για τη διαμόρφωση του αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών ακολουθείται η παρακάτω 

διαδικασία: 

Για κάθε Τεχνική Προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους κριτήρια των ομάδων. 
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Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς 

όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η συνολική βαθμολογία κάθε επιμέρους κριτηρίου σταθμίζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου 

αυτού, όπως αυτός ορίζεται στον αντίστοιχο πίνακα και θα στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και 

εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ αν είναι 5,6,7,8,9 προς τα 

πάνω. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς (Ui) θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

Ui= 5% Χ Κ1 + 10% Χ Κ2 + 30% Χ Κ3.1 + 20% Χ Κ3.2 + 10% Χ Κ3.3 + 20% Χ Κ4 + 5% Χ Κ5 

Ο Βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς (Βi) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

Bi = 
Ui 

x 100 
Umax 

 

όπου Umax είναι η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά. 

Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον 

συμφέρουσας Προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Βαθμός Προσφοράς (Λi) κάθε Προσφέροντος με τον 

ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

 

Λi = 
ΟΠi 

Bi 

 

όπου ΟΠi ορίζεται η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ (βλέπε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV), έναντι της οποίας προτίθεται να 
εκτελέσει ο Προσφέρων το αντικείμενο της Σύμβασης. 

Με βάση τον Βαθμό Προσφοράς (Λi), οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά αύξουσα σειρά του βαθμού 
τους και επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με τον μικρότερο Λi. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι - VI της Διακήρυξης. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
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της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής (άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016). 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη (κεφάλαιο1), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 

5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 

αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 

προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 

ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 

προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.(άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 
4412/2016). 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
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Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 

των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 

αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 

τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 

μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 

''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 

4250/2014.Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 

πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 

δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 

έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 

φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
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ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας7. 
 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και στα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα I).  

Το εν λόγω πρότυπο, υποβάλλεται συμπληρωμένο μαζί με την προσφορά, σε μορφή pdf και ψηφιακά 
υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 73 του ν.4412/16. Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του 
απαιτούμενου ηλεκτρονικού ΕΕΕΣ οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο 
από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ 
της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου XML στον χώρο του διαγωνισμού, 
οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ' ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΣΗΔΗΣ 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) να δημιουργούν το ΕΕΕΣ σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω 
διαδικτυακό τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που 
αφορούν τον διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και 
να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο 
σχετικό διαγωνισμό. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται με συμπλήρωση της αντίστοιχης ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του 
συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί στα Παραρτήματα II, και III της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 

 
7 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους .  

http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα8..(άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016). 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένο τον 
Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος III καθώς και τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα που αποδεικνύουν 
τις απαντήσεις του υποψηφίου αναδόχου και αναφέρονται στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ». 

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 
στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

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

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της διακήρυξης. 

Α. Τιμές 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων 
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο "οικονομική προσφορά" την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 
Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος, η οποία ταυτίζεται με τον Πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτημα IV. Στην συνέχεια, το 
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 

από το σύστημα.  

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 και 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 1 της παρούσας διακήρυξης.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 

περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 

 
8 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των υπηρεσιών και βάσει των οποίων 

θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

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

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, εφόσον 
συντρέχει τουλάχιστον μία εκ των κατωτέρω περιπτώσεων (άρθρο 91 του ν. 4412/2016) απορρίπτει σε κάθε 
περίπτωση προσφορά: 

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

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο 42 του 
ν.4782/2021. 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
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θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής 
στάδια: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερις 
(4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών, δηλαδή Παρασκευή 11/06/2021 και 
ώρα 11:00 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που 
θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

Όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως 
έχει αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο 42 του ν.4782/2021. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη της. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο 
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για 
την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από την ως άνω Επιτροπή, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ., η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια του Οργανισμού, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με 
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 
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σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων 
των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει 
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και παρουσία αυτών των οικονομικών 
φορέων. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Μ., η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια Οργανισμού, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως 
ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής 
Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
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οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπεβλήθηκαν, και 
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 
την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

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

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα 
της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (άρθρο 104 παρ. 2 
και 3).  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω, και τη διαβίβαση του φακέλου στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ., για τη λήψη απόφασης είτε για 
την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 

οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 

της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά 

τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 

άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 

επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 

της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην 

περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 

οριζόμενα στο ’άρθρο 79Α’, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 

μεταβολές κατά την έννοια του ‘άρθρου 104’ και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 

την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 

προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης(άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016). Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) κατά της 

σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της 

αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών9. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 

19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 

σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 

πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 

39/2017. 

• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του 

π.δ. 39/2017. 

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή 

και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια 

της διαδικασίας.10 

 
9  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
10 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί από 

το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 
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Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω 

της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί 

των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

Α.Ε.Π.Π. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

Α.Ε.Π.Π. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της Α.Ε.Π.Π. και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 

τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 

αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η 
εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της 
παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των 
ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.3.2 Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) 
και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους 
εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις 
οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο 
ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λπ., θα ευθύνεται δε έναντι των 
Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ' αυτές. Επίσης υποχρεούται να 
εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 
Στην Αναθέτουσα Αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των ασφαλιστικών ταμείων 
κ.λπ. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω αναφερόμενων όρων της παρέχεται το 
δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση. 

4.3.3 Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των όρων 
της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο 
εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγράφουν στη σύμβαση μεταξύ 
αναδόχου και Αρχής. 

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

4.3.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να δέχεται και να διευκολύνει 
απροφασίστως τους ελέγχους και επαληθεύσεις που διενεργούνται τακτικώς ή /και εκτάκτως από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης ή και τον εκάστοτε οριζόμενο επόπτη από την 
Αναθέτουσα Αρχή κατά τα οριζόμενα στη παράγραφο 5.5 της παρούσας. Στην περίπτωση άρνησης της κατά 
τα ανωτέρω σχετικής συνδρομής του Αναδόχου καθώς και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί 
στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών οιαδήποτε ανακρίβεια ή πλημμέλεια αναφορικά με τις εργασίες για τα 
υλοποιούμενα Παραδοτέα, χορηγείται σε αυτόν έγγραφη εντολή συμμόρφωσης θέτονται και τη σχετική 
προθεσμία προς τούτο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς αυτήν την έγγραφη εντολή ενεργοποιείται 
αιτιολογημένα η διαδικασία της παραγράφου 5.2 της διακήρυξης. 

4.3.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης που υλοποιεί, να δέχεται και 
να διευκολύνει απροφασίστως τους ελέγχους και επαληθεύσεις που διενεργούνται τακτικώς ή /και 
εκτάκτως από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΜΔΤ ή/και από οποιοδήποτε άλλο εθνικό ή ενωσιακό 
ελεγκτικό όργανο, καθώς και υποχρεούται να παρέχει σε αυτά τα ελεγκτικά όργανα το σύνολο των 
εγγράφων και πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του αναδόχου κινούνται τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 
της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 

4.3.7 Αμφότερα τα συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν την υποχρέωση τήρησης των υποχρεώσεών τους περί 
μη ύπαρξης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας. 

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

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης τελεί υπό την έγκριση της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ. 

Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται εφόσον δεν είναι ουσιώδεις και δεν αλλοιώνουν το 
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα, ύψος σύμβασης) και πραγματοποιούνται 
με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής. 

Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου για οιονδήποτε λόγο δεν δύναται να 
συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ενότητα 1.3. και συγκεκριμένα την Σημαντική Αναφορά 3 
σύμφωνα με την οποία «Η σειρά παραγωγής των παραδοτέων του αναδόχου καθορίζεται από τον Ε.Ο.Μ.», 
η πληρωμή της συμβατικής αξίας δύναται να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους κατ' 
επιλογή του Αναδόχου. Σε περίπτωση μη επιλογής ο τρόπος πληρωμής θα είναι ο δεύτερος (2). 

 

1 

1ος Τρόπος 

α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., 
με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας.   

β) Θα καταβάλλεται η συμβατική αξία εκάστου παραδοτέου, μετά την παραλαβή των πρώτων 
25 Παραδοτέων κατά σειρά παραγωγής όπως αυτή θα προσδιοριστεί από τον Ε.Ο.Μ. 
Σημειώνεται ότι η πιστοποίησή τους θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 
Για την πραγματοποίηση της προαναφερθείσας πιστοποίησης, η Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής θα προβαίνει σε έλεγχο της ορθής και πλήρους υλοποίησης των παραδοτέων. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Η απόσβεσή της θα γίνει εξ ολοκλήρου με παρακράτηση 
από την πληρωμή της συμβατικής αξίας των 25 Παραδοτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω: 

Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό 
διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία επιστροφής της 
εγγύησης προκαταβολής στον Ανάδοχο (πληρωμή δόσης σύμφωνα με αναφερόμενα στο β)). Για τον 
υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του 
Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 
προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την επιστροφή 
της εγγύησης στον Ανάδοχο. 

γ) Θα καταβάλλεται η συμβατική αξία εκάστου παραδοτέου, μετά την παραλαβή των επόμενων 
15 Παραδοτέων κατά σειρά παραγωγής όπως αυτή θα προσδιοριστεί από τον Ε.Ο.Μ. 

Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στο γ) θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και ότι η πιστοποίησή 
τους θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Για την πραγματοποίηση της 
προαναφερθείσας πιστοποίησης, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα προβαίνει σε 
έλεγχο της ορθής και πλήρους υλοποίησης των παραδοτέων. 

δ) Το υπόλοιπο της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου 
της Σύμβασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή 
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2 

2ος Τρόπος 

α) Θα καταβάλλεται η συμβατική αξία εκάστου παραδοτέου, μετά την παραλαβή των πρώτων 
15 Παραδοτέων κατά σειρά παραγωγής όπως αυτή θα προσδιοριστεί από τον Ε.Ο.Μ. 
Σημειώνεται ότι η πιστοποίησή τους θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 
Για την πραγματοποίηση της προαναφερθείσας πιστοποίησης, η Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής θα προβαίνει σε έλεγχο της ορθής και πλήρους υλοποίησης των παραδοτέων. 

β) Θα καταβάλλεται η συμβατική αξία εκάστου παραδοτέου, μετά την παραλαβή των επόμενων 
10 Παραδοτέων κατά σειρά παραγωγής όπως αυτή θα προσδιοριστεί από τον Ε.Ο.Μ. 
Σημειώνεται ότι η πιστοποίησή τους θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 
Για την πραγματοποίηση της προαναφερθείσας πιστοποίησης, η Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής θα προβαίνει σε έλεγχο της ορθής και πλήρους υλοποίησης των παραδοτέων. 

γ) Θα καταβάλλεται η συμβατική αξία εκάστου παραδοτέου, μετά την παραλαβή των επόμενων 
15 Παραδοτέων κατά σειρά παραγωγής όπως αυτή θα προσδιοριστεί από τον Ε.Ο.Μ. 
Σημειώνεται ότι η πιστοποίησή τους θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 
Για την πραγματοποίηση της προαναφερθείσας πιστοποίησης, η Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής θα προβαίνει σε έλεγχο της ορθής και πλήρους υλοποίησης των παραδοτέων. 

δ) Το υπόλοιπο της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου 
της Σύμβασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

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

 

Σε κάθε περίπτωση για την πληρωμή οποιουδήποτε τμήματος του συμβατικού τιμήματος προς τον Ανάδοχο 
θα λαμβάνονται υπόψιν τα πρακτικά παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

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

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

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201611 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)12 . 

 
11 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

12 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και 
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 
την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 

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

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

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

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

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

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Παρακολούθηση της σύμβασης), 6.4. 

(Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 

της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, 

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά 

της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από 

το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 

6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) η οποία συγκροτείται, με απόφαση του ΔΣ της 

Αναθέτουσας Αρχής. Η ΕΠΠ θα εισηγείται στο ΔΣ του Ε.Ο.Μ. για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 

άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 

οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση 

ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 

επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 

ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της. 

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και τη παράγραφο 5.2.2 της παρούσας. 

6.2.3. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, εφόσον έχει λάβει προηγουμένως την έγκριση της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ, 

χωρίς αύξηση του τιμήματος. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση της Σύμβασης, μετά την όποια παράταση ή 

μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των ανώτατων ορίων που εκάστοτε 

ισχύουν για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής (ΕΠΠ) η οποία συγκροτείται, με απόφαση του ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής. Η ΕΠΠ πιστοποιεί 
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ότι ο Ανάδοχος προσέφερε τις υπηρεσίες του προσηκόντως κατά το συμβατικό χρονικό διάστημα, και είναι 

αρμόδια για την παραλαβή κάθε επιμέρους παραδοτέου του αντικειμένου της Σύμβασης. 

6.3.2 Κατά την παραλαβή κάθε επιμέρους παραδοτέου του αντικειμένου της Σύμβασης μπορεί να καλείται 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) να παραστεί και ο Ανάδοχος. Κατά τη διαδικασία 

παραλαβής η ΕΠΠ: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 

απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για 

την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα 

με τις παραγράφους 3 και 4.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 

οριζόμενων στο άρθρο 220του ν. 4412/2016. 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 

2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπόμενών από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 22113του ν. 4412/2016. 

 
13 Πρβλ.παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33 του ν.4608/2019, με τις οποίες 

τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 
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6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων 

με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους 

της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται 

μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε 

ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 

από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 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.  

6.5.2 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 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.  

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 

σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 

με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή 

ρήτρα υποκατάστασης).  

 

6.6 Εκχώρηση Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά 

σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, πλήν των 

περιπτώσεων που ρητά ορίζονται στο άρθρο 4.4 της παρούσας και υπό τους όρους και προϋποθέσεις του 

άρθρου αυτού καθώς και πλην της περίπτωσης του άρθρου 132 παρ. 1 στοιχείο δ σημείο ββ του Ν. 

4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, μετά από αίτημα του αναδόχου και Απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Μ. δύναται να 

επιτραπεί η εκχώρηση μέρους ή ολόκληρων των απαιτήσεων (πληρωμών] του Αναδόχου έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής μόνο προς Τράπεζες ή Πιστωτικούς Οργανισμούς προς χρηματική διευκόλυνση του 

Αναδόχου, υπό τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις: 1) Ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται 

όλους τους όρους της σύμβασης, 2) Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις 

ενστάσεις που έχει κατά του εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης, 3) σε περίπτωση που για 

λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής δεν προκύψει εν 
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όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, 

απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός 

ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

 
Ο Πρόεδρος ΔΣ του Ε.Ο.Μ. 

 

 
Δρ. Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΕΕΣ 

Το έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη είναι αναρτημένο, σε μορφή .PDF και .XML, στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην οποία η Διακήρυξη έλαβε Συστημικό 
Αριθμό: …………. 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

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

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό 

την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: 

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 

αριθμός  

[], ημερομηνία [], σελίδα [] 

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:  

 [][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν 

υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει 

πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. 

www.promitheus. gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης  

 στο ΚΗΜΔΗΣ]) www.promitheus.gov.gr 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ταυτότητα του αγοραστή 

 

Επίσημη ονομασία: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 

Δικτυακός τόπος (εφόσον  
099633861 

υπάρχει): www.eom.gr 

Πόλη: Αθήνα 

Οδός και αριθμός: Αν. Τσόχα 5 

Ταχ. κωδ.: 11521 

Αρμόδιος επικοινωνίας: Σταύρος Κέπεντζης 

Τηλέφωνο: 2132027019 και 2132027025 

φαξ: 2106475818 

Ηλ. ταχ/μείο: 
info@eom.gr 

hellenictransplanorg@gmail.com 

Χώρα: GR 

 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος: 

«Ανάπτυξη και Εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε μονάδες υγείας 

και λοιπούς φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων» 

 

Σύντομη περιγραφή: 

Αφορά στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 2, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη και 

εφαρμογή πλαισίου ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης (Π-ΑΒ) σε μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς 

του συστήματος μεταμοσχεύσεων και έχει σχεδιαστεί ώστε να υλοποιηθεί σε 2 φάσεις (Φάση Α και Φάση Β) από 

τον Ανάδοχο της σύμβασης. Το συνολικό φυσικό αντικείμενο της σύμβασης διαρθρώνεται σε 6 Πακέτα Εργασίας 

(ΠΕ) και 49 Παραδοτέα. Η Φάση Α περιλαμβάνει 3 Πακέτα Εργασιών και 26  

Παραδοτέα ενώ η Φάση Β περιλαμβάνει 3 Πακέτα Εργασιών και 23 Παραδοτέα. Στη Φάση Α’ όπου θα 

υλοποιηθεί η ανάπτυξη του πλαισίου Π-Α-Β Ο ανάδοχος της σύμβασης ξεκινά την υλοποίηση του συμβατικού 

αντικειμένου που ανέλαβε με την ανάπτυξη του πλαισίου ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης (Π-Α-Β). 

Η ανάπτυξη του πλαισίου Π-Α-Β διαρθρώνεται σε τρία Πακέτα Εργασιών. Το πρώτο αφορά στην κάλυψη της 

μεταμοσχευτικής δραστηριότητας των φορέων στον τομέα της μεταμόσχευσης οργάνων, το δεύτερο στον τομέα 

της μεταμόσχευσης ιστών και κυττάρων και το τρίτο καλύπτει τις διαδικασίες δια των οποίων ο Ε.Ο.Μ. 

συμμετέχει στη μεταμοσχευτική διαδικασία (συντονιστική διαδικασία, διακρατική ανταλλαγή μεταμοσχευτικού 

υλικού, μεταβάσεις ασθενών εκτός Ελλάδος). Στη Φάση B’ όπου θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή του πλαισίου 

Π-Α-Β Ο ανάδοχος με την ολοκλήρωση κάθε πλαισίου Π-Α-Β (ανά μεταμοσχευτικό υλικό) μπορεί να υλοποιεί 

σταδιακά και το φυσικό αντικείμενο της Φάσης Β’ της σύμβασης, που αφορά στην εφαρμογή των πλαισίων Π-

Α-Β (σε μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην σχετική μεταμοσχευτική αλυσίδα. Η 

εφαρμογή συνίσταται στη διαδικασία επικύρωσης της εφαρμοσιμότητας του πλαισίου Π-Α-Β στην επιλεγμένη 

μονάδα υγείας (ή φορέα) και στη σύνταξη των αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας. 

 

mailto:hellenictransplanorg@gmail.com
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Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται 

στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 

      ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΧΧ/2021 

 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 

% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι 

με αναπηρία ή μειονεξία 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής]; Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον  

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

- 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

- 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Ναι / Όχι 

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; 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα...): 

- 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης: 

- 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 

- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να 

υποβάλει προσφορά. Απάντηση: 

- 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 
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Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται  

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

οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
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Όνομα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που 

ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό 

πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Διαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί 

με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Απάτη 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί 

με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί 

με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του Έχει ο ίδιος ο οικονομικός 

φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για 

έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί 

με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
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.. 

Λόγος(-οι) 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα 

στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

  

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 
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- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε  

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε  

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής 

ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

  

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε  
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε  

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού 

δικαίου; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 





ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
«Ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας– βιοεπαγρύπνησης 

σε μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σελίδα 73 από 136 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

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

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 

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

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Πτώχευση 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 

αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να  

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 

αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 

αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
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Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 

αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 

αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; Απάντηση: 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 

αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 





ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
«Ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας– βιοεπαγρύπνησης 

σε μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σελίδα 78 από 136 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με Έχει συνάψει ο οικονομικός 

φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης; 

Απάντηση: 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων 

παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση 

εμπιστευτικών πληροφοριών 

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών  

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 

καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) 

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 σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση; 

Απάντηση: Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή 

στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση. 

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς 

από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

παράρτημα αυτό. Απάντηση: Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουνε 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή 

στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση. 

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της 

σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής: 

Αριθμός ετών 

- 

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Σύσταση οικονομικού φορέα 
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Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για 

ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές 

του ο οικονομικός φορέας: 

Προσδιορίστε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή 

στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση. 

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες 

κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε 

τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 

ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη. Περιγραφή 

- 

Ποσό 

  

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

.. - .. 

Αποδέκτες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας  

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις 

τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις 

ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να 

συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων 

Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: α) τον ίδιο τον πάροχο 

υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική 

προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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- 

Ποσοστό υπεργολαβίας 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το 

ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει 

αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 

ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί 

χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω. Προσδιορίστε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής  

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που 

αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 

όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για 

τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να 

συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον 

αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,εφόσον συντρέχει περίπτωση, 

που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που 

αναφέρονται στην προκήρυξη. Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 

διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων 

Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο 

αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V 

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 αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

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

[υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 

δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή 

τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 

πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

Τόπος 

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η εθνική πολιτική της χώρας στον τομέα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων 
χαράσσεται και υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας με την υποβοήθηση του Εθνικού Οργανισμού 
Μεταμοσχεύσεων - Ε.Ο.Μ.. 

Ο Ε.Ο.Μ. (Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας) και το Υπουργείο Υγείας αποτελούν, επίσης, τις 
«Αρμόδιες Αρχές» που φέρουν την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων που ενσωματώνουν στην 
Ελληνική νομοθεσία μια σειρά οδηγιών της ΕΕ σχετικά κυρίως με την θέσπιση και εφαρμογή προτύπων 
ποιότητας και ασφάλειας, απαιτήσεων ιχνηλασιμότητας, συστήματος βιοεπαγρύπνησης, διαδικασιών 
ενημέρωσης μεταξύ των κρατών-μελών που αφορούν στο σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων και σταδίων 
της αλυσίδας από την δωρεά ως την μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων και αποσκοπούν στην 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας. 

Το σύστημα μεταμοσχεύσεων εμφανίζει υψηλή πολυπλοκότητα, μπορεί ωστόσο να ιδωθεί απλοποιητικά 
δια μέσου των δυο βασικών λειτουργικών πυλώνων του: 

➢ Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει τα στάδια της αλυσίδας από την δωρεά ως την μεταμόσχευση (δωρεά, 
έλεγχο, χαρακτηρισμό, αφαίρεση, συντήρηση, μεταφορά, μεταμόσχευση) ανθρωπίνων οργάνων με 
σκοπό την μεταμόσχευσή στους υποψήφιους λήπτες. Στον πυλώνα αυτό δραστηριοποιούνται, υπό την 
εποπτεία, τον έλεγχο -και κατόπιν χορήγησης άδειας- των αρμόδιων αρχών, οι Οργανισμοί Αφαίρεσης 
και οι Μονάδες Μεταμόσχευσης. 

➢ Ο δεύτερος πυλώνας περιλαμβάνει τα στάδια της αλυσίδας από την δωρεά ως την μεταμόσχευση 
(δωρεά, προμήθεια, έλεγχο, κωδικοποίηση, επεξεργασία, συντήρηση, αποθήκευση, διανομή, εφαρμογή) 
ανθρωπίνων ιστών και κυττάρων (καθώς και επεξεργασμένων προϊόντων προερχόμενων από 
ανθρώπινους ιστούς και κύτταρα) που προορίζονται για εφαρμογή στον άνθρωπο. Στον πυλώνα αυτό 
δραστηριοποιούνται, υπό την εποπτεία, τον έλεγχο-και κατόπιν χορήγησης άδειας- των αρμόδιων αρχών, 
τα Κέντρα Δότη, οι Οργανισμοί Προμήθειας, τα Ιδρύματα Εισαγωγής Ιστών, τα Ιδρύματα Ιστών 
(Τράπεζες ιστών και κυττάρων, Ιδιωτικές τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος, Τράπεζες 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος) και οι Μονάδες Εφαρμογής Ιστών και Κυττάρων. 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του συστήματος μεταμοσχεύσεων της χώρας αποτελεί η μερική 
εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία, με 
σημαντική υστέρηση:  

➢ Στο πεδίο της ανάπτυξης και εφαρμογής πλαισίων ποιότητας, ασφάλειας και βιοεπαγρύπνησης στη 
μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων στο οποίο παρατηρείται:  
- Έλλειψη σχεδιασμού και εφαρμογής ενός θεσμοθετημένου πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας που 

καλύπτει όλα τα στάδια της αλυσίδας από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και 
κυττάρων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.3984/2011. 
Το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προβλέπει τον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή μιας δέσμης τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας, οι οποίες ρυθμίζουν όλα τα 
στάδια της αλυσίδας από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων. Ενδεικτικές 
των διαδικασιών αυτών είναι η επαλήθευση της ταυτότητας του δότη, η επαλήθευση της συναίνεσης 
του εν ζωή δότη και του θανόντος δότη, η επαλήθευση του χαρακτηρισμού του οργάνου και του δότη, 
η προμήθεια, η συντήρηση, η συσκευασία και η επισήμανση οργάνων, ιστών και κυττάρων, η 
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διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η προστασία 
του ιατρικού απορρήτου, η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν στο σύστημα 
μεταμοσχεύσεων, η αναγνώριση, καταγραφή και διαχείριση σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και 
αντιδράσεων. 
Στην υφιστάμενη κατάσταση, η απουσία τυποποιημένων διαδικασιών οδηγεί στην αδυναμία 
διασφάλισης ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών υγείας. 

- Έλλειψη σχεδιασμού και εφαρμογής ενός θεσμοθετημένου πλαισίου βιοεπαγρύπνησης του 
συστήματος μεταμοσχεύσεων για την αναφορά, διερεύνηση, καταγραφή και διαχείριση σοβαρών 
ανεπιθύμητων συμβάντων, που μπορεί να οφείλονται στην δωρεά, προμήθεια, έλεγχο, επεξεργασία, 
αποθήκευση, διανομή οργάνων, ιστών και κυττάρων και τα οποία δύναται να επηρεάσουν την 
ποιότητα και την ασφάλεια των μοσχευμάτων καθώς και τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με κάθε 
σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση που μπορεί να παρατηρηθεί κατά την διάρκεια ή μετά την κλινική 
εφαρμογή του μοσχεύματος και δύναται να επηρεάσει τη μετεγχειρητική πορεία του ασθενή. Επίσης, 
παρατηρείται απουσία διαδικασιών για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας από το δότη έως το 
λήπτη και αντίστροφα. 
Η έλλειψη πλαισίου βιοεπαγρύπνησης εμποδίζει την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση κάθε 
σοβαρού ανεπιθύμητου συμβάντος και αντίδρασης με συνέπεια την αδυναμία περιορισμού των 
αποτελεσμάτων των συμβάντων/αντιδράσεων και την αποφυγή της επανάληψής τους. 
Παράλληλα, προκαλεί επιπρόσθετα προβλήματα στην ανταλλαγή πληροφοριών για την αναφορά 
σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων μεταξύ της χώρας μας και των αρμοδίων αρχών 
άλλων χωρών καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη κατάλληλων μέτρων στη διαχείριση 
και τον περιορισμό τους. (άρθρα 20,21,29 του Ν.3984/2011, άρθρα 11,32,33,34,35,41 του 
Π.Δ.26/2008 και άρθρο 8 του Π.Δ.129/2016). 

➢ Στο πεδίο της ανάπτυξης και εφαρμογής πλαισίου αδειοδότησης, ελέγχου και αξιολόγησης των 
φορέων του συστήματος μεταμοσχεύσεων στο οποίο παρατηρείται: 
- Έλλειψη σχεδιασμού και εφαρμογής ενός  θεσμοθετημένου  και ολοκληρωμένου πλαισίου για τη 

διαπίστευση, τον ορισμό, την έγκριση και την αδειοδότηση όλων των Φορέων που 
δραστηριοποιούνται στο σύστημα μεταμοσχεύσεων. Ειδικότερα, στην υφιστάμενη κατάσταση στο 
πεδίο αυτό παρατηρείται: 
Α) Η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας οι οποίες έχουν εκδοθεί 

χωρίς να εμπεριέχουν τις κοινοτικές απαιτήσεις για την εφαρμογή πλαισίου ποιότητας-ασφάλειας 
και χωρίς να ενσωματώνουν αντίστοιχες Λίστες-Ελέγχου οι οποίες θα συνέβαλλαν στον διοικητικό 
έλεγχο αιτημάτων προς αδειοδότηση των Φορέων του συστήματος μεταμοσχεύσεων. Τέτοια 
παραδείγματα αποτελούν οι Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας των Μονάδων Μεταμόσχευσης 
Συμπαγών Οργάνων και των Μονάδων Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Κερατοειδούς και 
Δέρματος (Υ.Α. Υ4α/71720/2005, Υ4α/109058/04, Υ4α/36538/2012). 

Β) Η έλλειψη έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και οι 
αντίστοιχες «Λίστες Ελέγχου» ανά μεταμοσχευτικό υλικό και δραστηριότητα για την λειτουργία 
των Οργανισμών Αφαίρεσης, Οργανισμών Προμήθειας, Τραπεζών Ιστών και Κυττάρων και 
Μονάδων Εφαρμογής Ιστών (άρθρο 6 του Π.Δ.26/2008, άρθρα 13, 51, 53 και 57 του Ν.3984/2011). 
Η ως άνω αναφερόμενη έλλειψη Υπουργικών Αποφάσεων, ειδικά στον τομέα των ιστών και 
κυττάρων, έχει ως αποτέλεσμα είτε την αδυναμία αδειοδότησης φορέων που εμπλέκονται στη 
μεταμοσχευτική αλυσίδα είτε την αδειοδότηση φορέων, οι οποίοι πληρούν βασικές προϋποθέσεις 
λειτουργίας. Επιπλέον, στην περίπτωση των Οργανισμών Αφαίρεσης συμπαγών οργάνων και των 
Οργανισμών Προμήθειας ιστών και κυττάρων υπάρχει απουσία νομικού πλαισίου και κατ’ 
επέκταση δεν έχει αδειοδοτηθεί κανένας φορέας για την δραστηριότητα αυτή. 
Όλες οι προαναφερόμενες ελλείψεις συμβάλλουν στην ύπαρξη ενός ανεπαρκούς πλαισίου 
αδειοδότησης φορέων του συστήματος μεταμοσχεύσεων, το οποίο αδυνατεί να ανταποκριθεί σε 
αιτήματα φορέων σε οποιοδήποτε επιτρεπτό συνδυασμό τομέων, τύπων φορέων, 
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μεταμοσχευτικών υλικών και δραστηριοτήτων και να διασφαλίσει  την νομιμότητα, την ποιότητα 
και την ασφάλεια στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στον ασθενή. 

- Έλλειψη σχεδιασμού και εφαρμογής ενός θεσμοθετημένου πλαισίου εποπτείας και ελέγχου όλων των 
φορέων που δραστηριοποιούνται στο σύστημα μεταμοσχεύσεων (αρμόδια όργανα ελέγχου, 
συχνότητα διενέργειας τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων, λίστες ελέγχου, κριτήρια αξιολόγησης 
της τήρησης των προϋποθέσεων ποιότητας και ασφάλειας κλπ), όπως απαιτεί η κείμενη νομοθεσία 
(άρθρο 11 του Π.Δ.129/2016, άρθρο 7 του Π.Δ.26/2008 και άρθρο 13, 15, 51, 53, 54, 55, 57 του 
Ν.3984/2011). 
Πιο αναλυτικά, δεν έχει σχεδιαστεί και εφαρμοστεί και δεν έχουν διατεθεί οι πόροι για ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας των φορέων στις μεταμοσχεύσεις 
οργάνων, ιστών και κυττάρων, όπως προβλέπεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, η 
διοικητική επαλήθευση/αξιολόγηση του αιτήματος αδειοδότησης  δεν συνοδεύεται από επιτόπια 
επαλήθευση των όσων δηλώνονται στα υποβληθέντα έγγραφα, δεν πραγματοποιούνται τακτικοί και 
έκτακτοι έλεγχοι κατά την διάρκεια της λειτουργίας των φορέων όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, 
δεν έχει αναπτυχθεί ένας συστηματικός μηχανισμός εποπτείας και ελέγχου που να κινητοποιείται 
όταν εμφανιστεί φορέας δημόσιος ή ιδιωτικός που να λειτουργεί χωρίς άδεια (είτε δεν ανανέωσε την 
άδεια, είτε δεν την αιτήθηκε ποτέ) και να είναι δυνατή η «πιστοποίηση» της λειτουργίας του. 

- Έλλειψη σχεδιασμού και εφαρμογής ενός θεσμοθετημένου πλαισίου ετήσιας εκτίμησης και 
αξιολόγησης της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας, του τρόπου λειτουργίας και των αποτελεσμάτων 
του συνόλου των φορέων που δραστηριοποιούνται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας από την δωρεά 
έως τη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων (άρθρο 15 και άρθρο 57 του Ν.3984/2011).  
Πιο συγκεκριμένα, δεν έχουν σχεδιαστεί και παραχθεί τα απαραίτητα τεχνικά εργαλεία (λίστες 
απαιτούμενων πληροφοριών, έντυπα αξιολόγησης, διαδικασίες αξιολόγησης και εξαγωγής 
συμπερασμάτων) ώστε να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή ενός συνόλου επιστημονικών κριτηρίων 
ετήσιας εκτίμησης και αξιολόγησης όλων των Φορέων που εμπλέκονται σε κάθε στάδιο της αλυσίδας 
από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων, η εξαγωγή τεκμηριωμένων 
συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα τους , η λήψη αποφάσεων σχετικά με την 
σκοπιμότητα συνέχισης ή μη της λειτουργίας τους και τέλος, η χάραξη εθνικής πολιτικής στον τομέα 
των μεταμοσχεύσεων. Ειδικότερα, στο πεδίο των ιστικών μοσχευμάτων δεν υπάρχει σαφής εκτίμηση  
του συνόλου των ασθενών που χρήζουν μεταμόσχευσης, του συνόλου της ετήσιας μεταμοσχευτικής 
δραστηριότητας των φορέων του συστήματος, της προέλευσης των μοσχευμάτων και τέλος, της  
έκβασης των μεταμοσχεύσεων με βάση τα διεθνή πρότυπα. 

➢ Στο πεδίο της τεκμηρίωσης των διαδικασιών της μεταμοσχευτικής αλυσίδας στο οποίο παρατηρείται 
έλλειψη σχεδιασμού και τυποποίησης μιας δέσμης κρίσιμων διαδικασιών από τη δωρεά έως και τη 
μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων και οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της μεταμοσχευτικής αλυσίδας. Συγκεκριμένα, παρατηρείται 
έλλειψη βασικών αρχών και κατευθυντήριων οδηγιών σε σημαντικές διαδικασίες του συστήματος 
μεταμοσχεύσεων, όπως π.χ. οι συντονιστικές διαδικασίες μεταμόσχευσης οργάνων και αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων, οι διαδικασίες αξιολόγησης καταλληλότητας δοτών/μεταμοσχευτικού 
υλικού/ληπτών, οι διαδικασίες προσέγγισης και ενημέρωσης δοτών/οικογενειών δοτών/ληπτών, οι 
οποίες  καλύπτουν μεγάλο τμήμα της μεταμοσχευτικής αλυσίδας και είναι ιδιαίτερα σημαντικές τόσο 
για την έναρξη όσο και την αποτελεσματική ολοκλήρωσή της (άρθρα 7, 47, 48, 9, 19, 24 του Ν.3984/2011). 
Η σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή από τις Αρμόδιες Αρχές (Ε.Ο.Μ., Υπουργείο Υγείας) της 
Ελλάδας, των κοινοτικών οδηγιών στον τομέα των μεταμοσχεύσεων (οδηγίες 2004/24/ΕΕ, 2006/17/ΕΕ, 
2006/86/ΕΕ, 2010/53ΕΕ, 2012/25ΕΕ, 2015/565ΕΕ, 2015/566ΕΕ), όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία (Π.Δ.26/2008, Ν.3984/2011, Ν.4272/2014, Π.Δ.129/2016), περιορίζει την 
αποτελεσματικότητα ως προς την  επίτευξη των στόχων τόσο της Εθνικής όσο και της Κοινοτικής 
πολιτικής στον τομέα των μεταμοσχεύσεων. 
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ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στη χώρα μας, οι φορείς που δραστηριοποιούνται στο σύστημα μεταμοσχεύσεων διακρίνονται ως εξής: 

1. Στον τομέα των οργάνων δραστηριοποιούνται: 
✓ πέντε (5) Μονάδες Μεταμόσχευσης Νεφρού, μία εξ αυτών είναι Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού 

Παίδων, μία (1) Μονάδα Μεταμόσχευσης Καρδιάς, δύο (2) Μονάδες Μεταμόσχευσης Ήπατος, μία εξ 
αυτών είναι Μονάδα Μεταμόσχευσης Ήπατος Παίδων και μία (1) Μονάδα Μεταμόσχευσης 
Πνευμόνων της οποίας η άδεια έληξε προσφάτως και αναμένεται ανανέωση, 

✓ πέντε (5) Οργανισμούς Αφαίρεσης Νεφρού, έναν (1) Οργανισμός Αφαίρεσης Καρδιάς, δύο (2) 
Οργανισμούς Αφαίρεσης Ήπατος και έναν (1) Οργανισμό Αφαίρεσης Πνευμόνων του οποίου η άδεια 
έληξε προσφάτως και αναμένεται ανανέωση (Άρθρο 13, Ν. 3984/2011), 

✓ εκατό δέκα (110) μη αδειοδοτημένα, λόγω έλλειψης θεσμικού πλαισίου, Νοσοκομεία Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ν.Π.Ι.Δ. (Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και χειρουργικές αίθουσες) όπου πραγματοποιείται 
αφαίρεση οργάνων από αποβιώσαντες δότες και επτά Νοσοκομεία Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς 
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπου διενεργούνται μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων σε 
υποψήφιους λήπτες. 

2. Στον τομέα των ιστών και κυττάρων δραστηριοποιούνται: 
✓ πέντε (5) Μονάδες Εφαρμογής Αιμοποιητικών Κυττάρων (Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών), μία εξ 

αυτών είναι Μονάδα Μεταμόσχευσης Παίδων, πέντε (5) Μονάδες Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και πέντε (5) Μονάδες 
Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς Ν.Π.Ι.Δ. και μια (1) Μονάδα Εφαρμογής Ιστών Δέρματος η οποία 
βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης για ανανέωση άδειας λειτουργίας, 

✓ πέντε (5) Οργανισμοί Προμήθειας Αιμοποιητικών Κυττάρων (Μυελός των Οστών), πέντε (5) 
Οργανισμοί Προμήθειας Ιστών Κερατοειδούς Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

✓ μη σαφώς προσδιορισμένος ποσοτικά, λόγω έλλειψης πλαισίου εποπτείας και ελέγχου, αριθμός μη 
αδειοδοτημένων, λόγω έλλειψης πλαισίου αδειοδότησης, χειρουργικών αιθουσών μαιευτηρίων 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. όπου πραγματοποιείται προμήθεια ιστών ομφάλιου λώρου και 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος, 

✓ δύο (2) δημόσιες τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος και αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, 
μια (1) δημόσια τράπεζα ομφαλοπλακουντιακού αίματος σε αναμονή κατάθεσης φακέλου 
ανανέωσης άδειας λειτουργίας και μη σαφώς προσδιορισμένος, λόγω έλλειψης πλαισίου εποπτείας 
και ελέγχου, ποσοτικά αριθμός ιδιωτικών μη αδειοδοτημένων τραπεζών ομφαλοπλακουντιακού 
αίματος, 

✓ δώδεκα (12) τράπεζες ιστών και κυττάρων Ν.Π.Ι.Δ., δέκα (10) τράπεζες ιστών και κυττάρων Ν.Π.Ι.Δ. οι 
οποίες έχουν καταθέσει φάκελο έκδοσης ή ανανέωσης άδειας λειτουργίας και βρίσκονται σε 
διαδικασία αξιολόγησης και δυο (2) δημόσιες τράπεζες ιστών κερατοειδούς οι οποίες έχουν 
καταθέσει φάκελο έκδοσης άδειας λειτουργίας και βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης, Μη 
σαφώς προσδιορισμένος, λόγω έλλειψης πλαισίου εποπτείας και ελέγχου, ποσοτικά αριθμός 
Τραπεζών Ιστών και Κυττάρων Ν.Π.Ι.Δ. με δραστηριότητες την εισαγωγή, αποθήκευση, 
διάθεση/διανομή ιστικών μοσχευμάτων, 

✓ έναν (1) Οργανισμό Προμήθειας Ιστών Δέρματος ο οποίος έχει καταθέσει φάκελο ανανέωσης άδειας 
λειτουργίας και βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης, 

✓ εφτά (7) Κέντρα Δοτών Μυελού των Οστών  Ν.Π.Δ.Δ. και ένα (1) Κέντρο Δοτών Μυελού των Οστών 
Ν.Π.Ι.Δ., μη αδειοδοτημένα λόγω έλλειψης πλαισίου αδειοδότησης, όπου πραγματοποιείται συλλογή 
και τυποποίηση δείγματος περιφερικών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, 

✓ εκατό δέκα (110) μη αδειοδοτημένα, λόγω έλλειψης θεσμικού πλαισίου, Νοσοκομεία Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ν.Π.Ι.Δ. (Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και χειρουργικές αίθουσες) όπου πραγματοποιείται 
προμήθεια ιστικών μοσχευμάτων κερατοειδούς και δέρματος από αποβιώσαντες δότες και δέκα 
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Νοσοκομεία Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.  όπου διενεργούνται μεταμοσχεύσεις ιστικών μοσχευμάτων 
κερατοειδούς σε υποψήφιους λήπτες, 

✓ μη σαφώς προσδιορισμένος ποσοτικά αριθμός, λόγω έλλειψης πλαισίου εποπτείας και ελέγχου, μη 
αδειοδοτημένων, λόγω έλλειψης πλαισίου αδειοδότησης, μονάδων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. εφαρμογής 
οστικών μοσχευμάτων, καρδιακών βαλβίδων και αμνειακών μεμβρανών. 

 

Η ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας – ασφάλειας – 
βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης Μονάδων Υγείας και λοιπών 
φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων» 

διαρθρώνεται σε 4 Υποέργα: 

Υποέργο 1: «Σχεδιασμός κρίσιμων διαδικασιών, σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας – 
βιοεπαγρύπνησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου αδειοδότησης - ελέγχου – αξιολόγησης» 

Υποέργο 2: «Ανάπτυξη και Εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων» 

Υποέργο 3: «Εκπόνηση ενός ευρύτερου σχεδίου δράσης για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων της 
πράξης» 

Υποέργο 4: «Υλοποίηση σχεδίου δημοσιότητας Ε.Ο.Μ – ευαισθητοποίησης του κοινού στα θέματα των 
μεταμοσχεύσεων» 

και σε πλήρη αντιστοίχιση με τις τρεις (3) διαστάσεις του προβλήματος που επιδιώκει να επιλύσει, 
συνίσταται στην παραγωγή του τρίπτυχου: 

✓ Πλαίσιο ποιότητας - ασφάλειας και βιοεπαγρύπνησης – Πλαίσιο Π-Α-Β 
✓ Πλαίσιο αδειοδότησης, ελέγχου και αξιολόγησης – Πλαίσιο Α-Ε-Α 
✓ Δέσμη κρίσιμων διαδικασιών – Δέσμη Κ-Δ 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης υλοποιείται σε τρεις φάσεις: 

1. Τη φάση του σχεδιασμού του πλαισίου Π-Α-Β, του πλαισίου Α-Ε-Α και της δέσμης Κ-Δ. 
2. Τη φάση της ανάπτυξης του πλαισίου Π-Α-Β και του πλαισίου Α-Ε-Α. 
3. Τη φάση της εφαρμογής του Π-Α-Β 

Βασικός σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πλαισίου «ποιότητας-ασφάλειας και 
βιοεπαγρύπνησης» που διέπει την λειτουργία του συστήματος μεταμοσχεύσεων της χώρας, ελέγχεται ως 
προς την αποτελεσματική εφαρμογή του και εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας. Το πλαίσιο «ποιότητας-ασφάλειας και βιοεπαγρύπνησης» ενσωματώνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
«αδειοδότησης, ελέγχου και αξιολόγησης» των μονάδων υγείας και λοιπών φορέων που 
δραστηριοποιούνται στις μεταμοσχεύσεις, το οποίο επίσης αναπτύσσεται με την προτεινόμενη πράξη. 
Τέλος μια δέσμη κρίσιμων διαδικασιών στην μεταμοσχευτική αλυσίδα τεκμηριώνεται, τυποποιείται, 
μοντελοποιείται με τα εργαλεία της πληροφορικής και υιοθετείται από τα δυο παραγόμενα πλαίσια 
συναποτελώντας με αυτά το τρίπτυχο ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας του συστήματος 
μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα. 

Απώτερος στόχος του Ε.Ο.Μ. είναι να τεθούν σε λειτουργία βασικά πλαίσια και κρίσιμες διαδικασίες στη 
μεταμοσχευτική αλυσίδα, ώστε στο εγγύς μέλλον, όλες οι μεταμοσχευτικές μονάδες να διαπιστευτούν σε 
διεθνές επίπεδο (Joint Accreditation Committee – JACIE). 

Με την υλοποίηση της πράξης εκπληρώνονται παράλληλα οι προϋποθέσεις για την επίλυση του 
προβλήματος της καθυστέρησης των Αρμοδίων Αρχών (Ε.Ο.Μ., Υπουργείο Υγείας) στην εφαρμογή των 
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κοινοτικών οδηγιών στον τομέα των μεταμοσχεύσεων (οδηγίες 2004/24/ΕΕ, 2006/17/ΕΕ, 2006/86/ΕΕ, 
2010/53ΕΕ, 2012/25ΕΕ, 2015/565ΕΕ, 2015/566ΕΕ), όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία (Π.Δ.26/2008, Ν.3984/2011, Ν.4272/2014, Π.Δ.129/2016). 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης αφορούν: 

1. Την υποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με την ανάπτυξη «τεχνικών εργαλείων» για 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την πλήρη εφαρμογή του κοινοτικού και εθνικού δικαίου στις 
μεταμοσχεύσεις. 

2. Τη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας στις διαδικασίες αδειοδότησης των φορέων και στην 
διακίνηση των μοσχευμάτων. 

3. Τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες με επιστέγασμα την λειτουργία του 
συστήματος βιοεπαγρύπνησης για την αναφορά, διερεύνηση και καταγραφή των σοβαρών 
ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας  από τον 
δότη στον λήπτη και αντιστρόφως. 

4. Τη διασφάλιση της ισότητας στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας του συστήματος μεταμοσχεύσεων. 
5. Τη προώθηση της οργανωσιακής αλλαγής στον Ε.Ο.Μ. και στις μονάδες υγείας που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της μεταμόσχευσης, μέσω της εφαρμογής των Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας-
ΤΔΛ. 

6. Την αύξηση της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας μέσω της υποκίνησης των εμπλεκόμενων με την 
υλοποίηση της πράξης επαγγελματιών υγείας και της ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας και 
διαφάνειας προς τους πολίτες. 

7. Τη στατιστική παρακολούθηση της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας και η συνακόλουθη διεύρυνση των 
δυνατοτήτων χάραξης πολιτικής στον τομέα των μεταμοσχεύσεων. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την υλοποίηση του Υποέργου 1 (Αυτεπιστασία) θα υλοποιηθεί ο σχεδιασμός των κρίσιμων 
διαδικασιών και του πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης (Π-Α-Β), καθώς και ο σχεδιασμός 
και ανάπτυξη του πλαισίου αδειοδότησης - ελέγχου – αξιολόγησης. 

Κατά την υλοποίηση του Υποέργου 2, που αποτελεί και το φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, 
θα υλοποιηθεί η ανάπτυξη και εφαρμογή του πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης (Π-Α-Β) 
σε μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων. 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η μεθοδολογική προσέγγιση της πράξης: 
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Το Υποέργο 2 έχει σχεδιαστεί ώστε να υλοποιηθεί σε 2 φάσεις (Φάση Α και Φάση Β) από τον Ανάδοχο της 
σύμβασης. 

Στη Φάση Α’ όπου θα υλοποιηθεί η ανάπτυξη του πλαισίου Π-Α-Β 

Ο ανάδοχος της σύμβασης ξεκινά την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου που ανέλαβε με την 
ανάπτυξη του πλαισίου ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης. Η ανάπτυξη του πλαισίου Π-Α-Β 
διαρθρώνεται σε τρία Πακέτα Εργασιών. Το πρώτο αφορά την κάλυψη της μεταμοσχευτικής 
δραστηριότητας των φορέων στον τομέα της μεταμόσχευσης οργάνων, το δεύτερο στον τομέα της 
μεταμόσχευσης ιστών και κυττάρων και το τρίτο καλύπτει τις διαδικασίες δια των οποίων ο Ε.Ο.Μ. 
συμμετέχει στη μεταμοσχευτική διαδικασία (συντονιστική διαδικασία, διακρατική ανταλλαγή 
μεταμοσχευτικού υλικού, μεταβάσεις ασθενών εκτός Ελλάδος). 

Κυρίαρχο κριτήριο στην κάλυψη του συνόλου της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας με το πλαίσιο Π-Α-Β και 
συνακόλουθα στην διαμόρφωση των παραδοτέων της Φάσης Α’ είναι το μεταμοσχευτικό υλικό. Ο τομέας 
των οργάνων περιλαμβάνει πέντε περιπτώσεις οργάνων και ο τομέας των ιστών και κυττάρων επίσης πέντε 
περιπτώσεις (δύο περιπτώσεις στον υποτομέα των κυττάρων και τρεις περιπτώσεις στον υποτομέα των 
ιστών). Για κάθε μία από τις δέκα περιπτώσεις μεταμοσχευτικού υλικού αναπτύσσεται ένα πλαίσιο Π-Α-Β 
που καλύπτει το σύνολο των σταδίων και των εμπλεκόμενων φορέων της αντίστοιχης μεταμοσχευτικής 
αλυσίδας. Δεδομένου ότι το πλαίσιο Π-Α-Β ενσωματώνεται στους «όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας» 
του πλαισίου Α-Ε-Α, θα πρέπει να παραχθεί και στην περίπτωση της ανάπτυξης του πλαισίου Π-Α-Β (ανά 
μεταμοσχευτικό υλικό) ένα σπονδυλωτό σύστημα που να μπορεί να καλύπτει όλους τους δυνατούς, 
επιτρεπτούς συνδυασμούς αιτημάτων αδειοδότησης. 

Ο ανάδοχος για κάθε περίπτωση μεταμοσχευτικού υλικού αναπτύσσει το πλαίσιο Π-Α-Β με ενιαία λογική. 
Με εισροές από τις ομάδες εργασίας του Ε.Ο.Μ., των βασικών σχεδιαστικών αρχών του πλαισίου Π-Α-Β και 
της δέσμης Κ-Δ, τις ελάχιστες απαιτήσεις των εναρμονισμένων κοινοτικών οδηγιών και τις τυχόν πρόσθετες 
απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας καθώς και την επιστημονική γνώση, την τεχνογνωσία και την εμπειρία 
του στα συστήματα ποιότητας και στα συναφή πεδία. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αναπτύξει το εκάστοτε 
πλαίσιο σε δύο βασικά στάδια. 
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Α) Στο πρώτο στάδιο αναλύει και καταγράφει τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες της μεταμοσχευτικής 
αλυσίδας του υπό μελέτη μεταμοσχευτικού υλικού. Η καταγραφή και ανάλυση πραγματοποιείται στην 
πράξη σε «πρότυπους» φορείς που συμμετέχουν στην σχετική μεταμοσχευτική αλυσίδα και του έχει 
υποδείξει ο Ε.Ο.Μ. Οι φορείς αυτοί έχουν επιλεγεί με αντικειμενικά κριτήρια και σχετική απόφαση του 
ΔΣ του Οργανισμού. 

Β) Στο δεύτερο στάδιο ο ανάδοχος έχοντας πλέον όλες τις «εισροές» γνώσης και εμπειρίας στην διάθεσή 
του από τους φορείς, προτυποποιεί τις διαδικασίες της υπό μελέτης μεταμοσχευτικής αλυσίδας και 
δημιουργεί/συνθέτει/σχηματοποιεί/συγγράφει το αντίστοιχο πλαίσιο Π-Α-Β (ανά μεταμοσχευτικό 
υλικό). 

Στη Φάση B’ όπου θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή του πλαισίου Π-Α-Β 

Ο ανάδοχος με την ολοκλήρωση κάθε πλαισίου Π-Α-Β (ανά μεταμοσχευτικό υλικό) μπορεί να υλοποιεί 
σταδιακά και το φυσικό αντικείμενο της Φάσης Β’ της σύμβασης, που αφορά στην εφαρμογή των πλαισίων 
Π-Α-Β (σε μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην σχετική μεταμοσχευτική 
αλυσίδα. Η εφαρμογή συνίσταται στη διαδικασία επικύρωσης της εφαρμοσιμότητας του πλαισίου Π-Α-Β 
στην επιλεγμένη μονάδα υγείας (ή φορέα) και στη σύνταξη των αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων 
μονάδας. 

Ο Ανάδοχος στην Τεχνική του Προσφορά θα πρέπει να προσδιορίσει την διαδικασία επικύρωσης της 
εφαρμοσιμότητας του πλαισίου Π-Α-Β στις επιλεγμένες μονάδα υγείας (ή φορείς), με σαφή αναφορά στις 
απαιτούμενες επιτόπιες επισκέψεις των μελών της Ομάδας Υλοποίησης που θα υποδειχθούν για να 
υλοποιήσουν την εφαρμογή του πλαισίου Π-Α-Β. 

Στο πλαίσιο της Φάσης Β’ του υποέργου 2 υλοποιούνται 22 εφαρμογές πλαισίων Π-Α-Β. Δέκα αφορούν 
μονάδες υγείας που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οργάνων, δέκα αφορούν μονάδες υγείας και 
λοιπούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ιστών και κυττάρων και δύο αφορούν στον Ε.Ο.Μ. 
Στα παραδοτέα συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή ενός ιδιαίτερα σημαντικού Οδηγού (Π6.3- Εγχειρίδιο-
οδηγός Ελέγχου του Ε.Ο.Μ.), με τον οποίο τα επιφορτισμένα με την σχετική αρμοδιότητα στελέχη ή όργανα 
θα μπορούν να αξιολογούν και να ελέγχουν κατά πόσο εφαρμόζεται ένα πλαίσιο Π-Α-Β από αδειοδοτημένες 
ή προς αδειοδότηση μονάδες υγείας ή φορείς. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι φορείς που λαμβάνει χώρα η εφαρμογή των πλαισίων Π-Α-Β περιλαμβάνουν 
τους «πρότυπους» φορείς που θα συνεργαστούν με τον ανάδοχο στη Φάση Α’ της σύμβασης για την 
ανάπτυξη των πλαισίων Π-Α-Β, καθώς και πρόσθετους φορείς. Το σύνολο των φορέων επιλέγεται με 
αντικειμενικά κριτήρια και με σχετική απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Μ. 

 

Λειτουργική ενίσχυση του Ε.Ο.Μ. σε θέματα κεντρικής διαχείρισης του συστήματος μεταμοσχεύσεων 

Το σχέδιο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου περιλαμβάνει επίσης τρία παραδοτέα του Πακέτου 
Εργασίας ΠΕ1 στο υποέργο 1, τα οποία συνδυάζονται με τα παραδοτέα του Πακέτου Εργασιών ΠΕ3 του 
υποέργου 2 και αφορούν την προετοιμασία και πιστοποίηση του Ε.Ο.Μ. κατά το πρότυπο ISO 9001 
(σύστημα διαχείρισης ποιότητας) και το πρότυπο ISO 27001 σύστημα διαχείρισης ασφάλειας 
πληροφοριών). Με τα παραδοτέα Π3.5 και Π3.6 του ΠΕ3, ο ανάδοχος της σύμβασης «προετοιμάζει» τον 
Ε.Ο.Μ για την πιστοποίησή του κατά τα δύο ανωτέρω πρότυπα. 

 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ακολουθεί Πίνακας με τα Πακέτα Εργασιών (ΠΕ) και Παραδοτέα (Π) όπως προσδιορίζονται στην κάθε φάση 
υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης. 
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Πακέτο Εργασίας Περιγραφή Παραδοτέου 

ΦΑΣΗ Α 

ΠΕ1: Ανάπτυξη πλαισίου 
διαχείρισης ποιότητας- 
ασφάλειας – 
βιοεπαγρύπνησης στη 
μεταμόσχευση οργάνων 

Π1.1- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
καρδιάς σε εμπλεκόμενους φορείς  της μεταμοσχευτικής αλυσίδας. 

Π1.2- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση καρδιάς 

Π1.3- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
πνεύμονα σε εμπλεκόμενους φορείς  της μεταμοσχευτικής αλυσίδας 

Π1.4- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας –βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση πνεύμονα 

Π1.5- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
νεφρού σε εμπλεκόμενους φορείς  της μεταμοσχευτικής αλυσίδας 

Π1.6- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης  και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση νεφρού 

Π1.7- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
ήπατος σε εμπλεκόμενους φορείς  της μεταμοσχευτικής αλυσίδας 

Π1.8- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση ήπατος 

Π1.9- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
παγκρέατος και νησιδίων σε εμπλεκόμενους φορείς της μεταμοσχευτικής 
αλυσίδας 

Π1.10- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση παγκρέατος και νησιδίων 
παγκρέατος. 

 

ΠΕ2: Ανάπτυξη πλαισίου 
διαχείρισης ποιότητας- 
ασφάλειας – 
βιοεπαγρύπνησης στη 
μεταμόσχευση ιστών και 
κυττάρων 

Π2.1- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων(Περιφερικά/Μυελός των οστών)  σε 
εμπλεκόμενους φορείς  της μεταμοσχευτικής αλυσίδας 

Π2.2- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών 
Κυττάρων (Περιφερικά/Μυελός των οστών) 

Π2.3- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων(Μονάδες Οπ.Α.)σε εμπλεκόμενους 
φορείς  της μεταμοσχευτικής αλυσίδας 

Π2.4-Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών 
Κυττάρων  (Μονάδες Οπ.Α.) 

Π2.5- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
Ιστικών Μοσχευμάτων Κερατοειδούς σε εμπλεκόμενους φορείς  της 
μεταμοσχευτικής αλυσίδας 

Π2.6- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση Ιστικών Μοσχευμάτων 
Κερατοειδούς 

Π2.7- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
Οστικών Μοσχευμάτων σε εμπλεκόμενους φορείς  της μεταμοσχευτικής 
αλυσίδας 

Π2.8- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας –βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση Οστικών Μοσχευμάτων 
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Πακέτο Εργασίας Περιγραφή Παραδοτέου 

Π2.9- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
Ιστικών Μοσχευμάτων: Αμνιακή μεμβράνη, Δέρμα, Καρδιακές Βαλβίδες σε 
εμπλεκόμενους φορείς της μεταμοσχευτικής αλυσίδας 

Π2.10- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση Ιστικών Μοσχευμάτων: 
Αμνιακή μεμβράνη, Δέρμα, Καρδιακές Βαλβίδες 

 

ΠΕ3: Ανάπτυξη πλαισίου 
διαχείρισης ποιότητας- 
ασφάλειας – 
βιοεπαγρύπνησης στη 
λειτουργία του Ε.Ο.Μ. 

Π3.1- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών του Ε.Ο.Μ. α) 
στο Συντονισμό,  β) στη Διακρατική Ανταλλαγή και γ) στις μεταβάσεων 
ασθενών εκτός Ελλάδος, στη μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων 

Π3.2- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας –βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών του Ε.Ο.Μ. α) στο Συντονισμό, β) στη 
Διακρατική Ανταλλαγή και γ) στις μεταβάσεων ασθενών εκτός Ελλάδος, στη 
μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων 

Π3.3- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών του Ε.Ο.Μ. α) 
στο Συντονισμό, και β) στη Διακρατική Ανταλλαγή στη μεταμόσχευση 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 

Π3.4- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας –βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών του Ε.Ο.Μ. α) στο Συντονισμό, και β) στη 
Διακρατική Ανταλλαγή, στη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων 

Π3.5- Προετοιμασία Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για πιστοποίηση 
κατά το πρότυπο ISO 9001 (σύστημα διαχείρισης ποιότητας) 

Π3.6- Προετοιμασία Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για πιστοποίηση 
κατά το πρότυπο ISO 27001 (σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών) 

ΦΑΣΗ Β 

ΠΕ4: Εφαρμογή πλαισίου 
ποιότητας- ασφάλειας – 
βιοεπαγρύπνησης στη 
μεταμόσχευση οργάνων 

Π4.1- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π4.2- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιούνται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π4.3- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π4.4- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π4.5- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 
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Π4.6- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π4.7- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π4.8- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π4.9-Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π4.10- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

 

ΠΕ5: Εφαρμογή πλαισίου 
ποιότητας- ασφάλειας – 
βιοεπαγρύπνησης στη 
μεταμόσχευση ιστών και 
κυττάρων 

Π5.1- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας. 

Π5.2- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π5.3- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π5.4- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π5.5- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π5.6- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π5.7- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
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που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π5.8- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π5.9- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π5.10- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

 

ΠΕ6: Εφαρμογή πλαισίου 
διαχείρισης ποιότητας- 
ασφάλειας – 
βιοεπαγρύπνησης στη 
λειτουργία του Ε.Ο.Μ. 

Π6.1- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης στις συντονιστικές διαδικασίες 
μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων του ΕΟΜ και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων του οργανισμού 

Π6.2- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης στις συντονιστικές διαδικασίες 
μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων του ΕΟΜ και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων του οργανισμού 

Π6.3- Εγχειρίδιο-οδηγός Ελέγχου του ΕΟΜ για την αξιολόγηση της εφαρμογής 
του πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης από αδειοδοτημένες 
ή προς αδειοδότηση μονάδες 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση Σύμβασης: 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Υγείας, Κωδ. ΣΑΕ 4911. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός 
ενάριθμου έργου: 2018ΣΕ49110005). 

Η σύμβαση αποτελεί το Υποέργο 2 «Ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας– 
βιοεπαγρύπνησης» της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας – ασφάλειας – 
βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης μονάδων υγείας και λοιπών φορέων, 
στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5004207, η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» βάσει της απόφασης 
ένταξης με αρ. πρωτ. 997/2017 ΣΧΕΤ. 3077/2018/6-12-2018. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ: 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακόσιων εξήντα τριών χιλιάδων 
διακοσίων τριάντα τρία ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (663.233,22€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
αναλύεται σε ποσό πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα 
λεπτών (534.865,50€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σε ποσό εκατό είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων 
εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (128.367,72€) ΦΠΑ. 

Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις: 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις: 

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

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

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

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Α. Πίνακας Συμμόρφωσης & Β. Πίνακας Κατανομής Απασχόλησης 

 

Α. Πίνακας Συμμόρφωσης 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Ανάλυση και τεκμηρίωση στόχων, 
απαιτήσεων, ιδιαιτεροτήτων και 
περιορισμών του αντικειμένου του έργου 

  

2 

Μεθοδολογική Προσέγγιση του 
αντικειμένου του έργου 
- Ανάλυση του αντικειμένου σε ενότητες 

εργασιών 
- Εξειδίκευση των απαιτήσεων των τεχνικών 

προδιαγραφών όπως προσδιορίζονται στο 
αντικείμενο της σύμβασης σε κάθε φάση 
υλοποίησης 

- Μεθοδολογία, οι τεχνικές, τα εργαλεία και 
τα πρότυπα που κρίνονται απαραίτητα για 
την υλοποίησή του αντικειμένου της 
σύμβασης 

  

3 

Τεκμηρίωση που θα προταθεί στην 
εφαρμογή των τεχνικών, μεθόδων που 
απαιτούνται για την ανάπτυξη του 
πλαισίου Π-Α-Β στη μεταμόσχευση 
οργάνων, στη μεταμόσχευση ιστών και 
κυττάρων και στη συντονιστική λειτουργία 
που επιτελεί ο ΕΟΜ 

  

4 

Τεκμηρίωση που θα προταθεί στην 
εφαρμογή των τεχνικών, μεθόδων που 
απαιτούνται για την εφαρμογή του 
πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- 
ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης στις 
μονάδες υγείας ή σε άλλους φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
μεταμόσχευσης οργάνων/ μεταμόσχευσης 
ιστών και κυττάρων 

  

5 

Τεκμηρίωση που θα προταθεί στην 
εφαρμογή των τεχνικών, μεθόδων που 
απαιτούνται για την εφαρμογή του 
πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- 
ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης στις 
συντονιστικές και άλλες διαδικασίες 
ελέγχου του ΕΟΜ 

  

6 

Ομάδα Έργου -Σχήμα Διοίκησης του έργου. 
- Καταλληλότητα προτεινόμενου σχήματος 
- Κατανομή αρμοδιοτήτων και του χρόνου 

απασχόλησης στα μέλη της Ομάδας Έργου 
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Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

- Επικοινωνία με Αναθέτουσα Αρχή και 
ομάδα υλοποίησης του Υποέργου 1 – 
Αυτεπιστασία. 

7 Μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας και 
διαχείρισης των κινδύνων της σύμβασης 

  

8 

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
της Σύμβασης 
- Παρουσίαση αναλυτικού 

χρονοδιαγράμματος (με τη μορφή 
Διαγράμματος Gantt) 

  

 

Οδηγίες συμπλήρωσης 

i. Στη Στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ», περιγράφονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης προκειμένου η 
Αναθέτουσα Αρχή να αξιολογήσει τις Τεχνικές Προσφορές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη 
διακήρυξη. 

ii. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 
αντίστοιχη απαίτηση περιγράφεται στην Προσφορά. 

iii. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στο σημείο (Κεφάλαιο, Ενότητα, 
Παράγραφο) της Τεχνικής Προσφοράς όπου αναφέρεται/περιγράφεται το στοιχείο ή η μέθοδος 
υλοποίησης για κάθε επιμέρους παρεχόμενη υπηρεσία που κατά την κρίση του υποψηφίου αναδόχου 
τεκμηριώνει την συγκεκριμένη απαίτηση. 

 

Διευκρινίσεις: 

1. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η 
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

2. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η 
απάντηση θεωρείται αρνητική. 

3. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε, από τις ανωτέρω αναφερόμενες στους επισυναπτόμενους πίνακες 
υποχρεώσεις, δεν καλύπτεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Β. Πίνακας Κατανομής Απασχόλησης 

Παραδοτέο 
Υπεύθυνος 

Διαχείρισης Έργου 
(Project Manager) 

Αναπληρωτής 
Υπεύθυνος 

Διαχείρισης Έργου 

Εμπειρογ
νώμονας 

1ο Μέλος 
Ο.Υ.Ε.** 

2ο Μέλος 
Ο.Υ.Ε.** 

……… 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

Π1.1        

Π1.2        

Π1.3        

………………        

………………        

Π6.3        

Π Χ.Χ…..…..        

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜ*        

 

* Μονάδα Μέτρησης του Ανθρωποχρόνου Απασχόλησης είναι οι Ανθρωπομήνες (ΑΜ). 

** Ο.Υ.Ε.: Ομάδα Υλοποίησης Έργου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Οι Οικονομικοί Φορείς πριν συντάξουν την Οικονομική τους Προσφορά θα πρέπει να λάβουν σοβαρά 
υπόψιν τις υποδείξεις της Αναθέτουσας, στην ενότητα 5.1 Τρόπος Πληρωμής, σχετικά με την αντιστοίχιση 
των Παραδοτέων με την ποσοστιαία κατανομή του Συμβατικού Τιμήματος. 

Οι ΑΜ/Παραδοτέο θα πρέπει να είναι σε πλήρη αντιστοίχιση με τον Πίνακα Κατανομής Απασχόλησης του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III. Ο Πίνακας θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα (σύμφωνα με το παράδειγμα του 
Παραδοτέου Π.1.1) από κάθε υποψήφιο ώστε να προκύπτει για κάθε παραδοτέο η αμοιβή κάθε μέλους της 
Ομάδας Υλοποίησης που συμμετέχει στο παραδοτέο καθώς και το συνολικό κόστος του παραδοτέου. Από 
το άθροισμα του κόστους του συνόλου των παραδοτέων πρέπει να προκύπτει επακριβώς το συνολικό ύψος 
της οικονομικής προσφοράς.   

Παραδοτέο 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Κόστος  
Μονάδας 
Μέτρησης 

[Χωρίς ΦΠΑ] 

Συνολικό 
Κόστος 

[Χωρίς ΦΠΑ] 

ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος 

[Με ΦΠΑ] 

ΠΕ1: Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης στη μεταμόσχευση οργάνων 

Π1.1- Ανάλυση και καταγραφή 
εφαρμοζόμενων διαδικασιών 
μεταμόσχευσης καρδιάς σε 
εμπλεκόμενους φορείς  της 
μεταμοσχευτικής αλυσίδας. 

ΑΜ ..………  ………….. ………… ……… 

Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου (Project 
Manager) 

…… …….. ………. ……………. ………. ……….. 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Διαχείρισης 
Έργου 

………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

Εμπειρογνώμονας ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

1ο Μέλος Ο.Υ.Ε. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

……………………………….       

………………………………….       

Π1.2- Δημιουργία πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - 
βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη 
μεταμόσχευση καρδιάς 

ΑΜ      

Π1.3- Ανάλυση και καταγραφή 
εφαρμοζόμενων διαδικασιών 
μεταμόσχευσης πνεύμονα σε 
εμπλεκόμενους φορείς  της 
μεταμοσχευτικής αλυσίδας 

ΑΜ      

Π1.4- Δημιουργία πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας –
βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη 
μεταμόσχευση πνεύμονα 

ΑΜ      
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Π1.5- Ανάλυση και καταγραφή 
εφαρμοζόμενων διαδικασιών 
μεταμόσχευσης νεφρού σε 
εμπλεκόμενους φορείς  της 
μεταμοσχευτικής αλυσίδας 

ΑΜ      

Π1.6- Δημιουργία πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - 
βιοεπαγρύπνησης  και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη 
μεταμόσχευση νεφρού 

ΑΜ      

Π1.7- Ανάλυση και καταγραφή 
εφαρμοζόμενων διαδικασιών 
μεταμόσχευσης ήπατος σε 
εμπλεκόμενους φορείς  της 
μεταμοσχευτικής αλυσίδας 

ΑΜ      

Π1.8- Δημιουργία πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - 
βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη 
μεταμόσχευση ήπατος 

ΑΜ      

Π1.9- Ανάλυση και καταγραφή 
εφαρμοζόμενων διαδικασιών 
μεταμόσχευσης παγκρέατος και 
νησιδίων σε εμπλεκόμενους 
φορείς της μεταμοσχευτικής 
αλυσίδας 

ΑΜ      

Π1.10- Δημιουργία πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - 
βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη 
μεταμόσχευση παγκρέατος και 
νησιδίων παγκρέατος. 

ΑΜ      

ΠΕ2: Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης στη μεταμόσχευση ιστών και 
κυττάρων 

Π2.1- Ανάλυση και καταγραφή 
εφαρμοζόμενων διαδικασιών 
μεταμόσχευσης Αρχέγονων 
Αιμοποιητικών 
Κυττάρων(Περιφερικά/Μυελός 
των οστών)  σε εμπλεκόμενους 
φορείς  της μεταμοσχευτικής 
αλυσίδας 

ΑΜ      

Π2.2- Δημιουργία πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - 
βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη 

ΑΜ      
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μεταμόσχευση Αρχέγονων 
Αιμοποιητικών Κυττάρων 
(Περιφερικά/Μυελός των οστών) 

Π2.3- Ανάλυση και καταγραφή 
εφαρμοζόμενων διαδικασιών 
μεταμόσχευσης Αρχέγονων 
Αιμοποιητικών 
Κυττάρων(Μονάδες Οπ.Α.)σε 
εμπλεκόμενους φορείς  της 
μεταμοσχευτικής αλυσίδας 

ΑΜ      

Π2.4-Δημιουργία πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας – 
βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη 
μεταμόσχευση Αρχέγονων 
Αιμοποιητικών Κυττάρων  
(Μονάδες Οπ.Α.) 

ΑΜ      

Π2.5- Ανάλυση και καταγραφή 
εφαρμοζόμενων διαδικασιών 
μεταμόσχευσης Ιστικών 
Μοσχευμάτων Κερατοειδούς σε 
εμπλεκόμενους φορείς  της 
μεταμοσχευτικής αλυσίδας 

ΑΜ      

Π2.6- Δημιουργία πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας – 
βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη 
μεταμόσχευση Ιστικών 
Μοσχευμάτων Κερατοειδούς 

ΑΜ      

Π2.7- Ανάλυση και καταγραφή 
εφαρμοζόμενων διαδικασιών 
μεταμόσχευσης Οστικών 
Μοσχευμάτων σε εμπλεκόμενους 
φορείς  της μεταμοσχευτικής 
αλυσίδας 

ΑΜ      

Π2.8- Δημιουργία πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας –
βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη 
μεταμόσχευση Οστικών 
Μοσχευμάτων 

ΑΜ      

Π2.9- Ανάλυση και καταγραφή 
εφαρμοζόμενων διαδικασιών 
μεταμόσχευσης Ιστικών 
Μοσχευμάτων: Αμνιακή 
μεμβράνη, Δέρμα, Καρδιακές 
Βαλβίδες σε εμπλεκόμενους 

ΑΜ      
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φορείς της μεταμοσχευτικής 
αλυσίδας 

Π2.10- Δημιουργία πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - 
βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη 
μεταμόσχευση Ιστικών 
Μοσχευμάτων: Αμνιακή 
μεμβράνη, Δέρμα, Καρδιακές 
Βαλβίδες, Χόνδροι 

ΑΜ      

ΠΕ3: Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης στη λειτουργία του Ε.Ο.Μ. 

Π3.1- Ανάλυση και καταγραφή 
εφαρμοζόμενων διαδικασιών του 
Ε.Ο.Μ. α) στο Συντονισμό,  β) 
στη Διακρατική Ανταλλαγή και γ) 
στις μεταβάσεων ασθενών εκτός 
Ελλάδος, στη μεταμόσχευση 
συμπαγών οργάνων 

ΑΜ      

Π3.2- Δημιουργία πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας –
βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών του 
Ε.Ο.Μ. α) στο Συντονισμό, β) στη 
Διακρατική Ανταλλαγή και γ) στις 
μεταβάσεων ασθενών εκτός 
Ελλάδος, στη μεταμόσχευση 
συμπαγών οργάνων 

ΑΜ      

Π3.3- Ανάλυση και καταγραφή 
εφαρμοζόμενων διαδικασιών του 
Ε.Ο.Μ. α) στο Συντονισμό, και β) 
στη Διακρατική Ανταλλαγή στη 
μεταμόσχευση αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων 

ΑΜ      

Π3.4- Δημιουργία πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας –
βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών του 
Ε.Ο.Μ. α) στο Συντονισμό, και  β) 
στη Διακρατική Ανταλλαγή, στη 
μεταμόσχευση αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων 

ΑΜ      

Π3.5- Προετοιμασία Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για 
πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 
9001 (σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας) 

ΑΜ      
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Π3.6- Προετοιμασία Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για 
πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 
27001 (σύστημα διαχείρισης 
ασφάλειας πληροφοριών) 

ΑΜ      

ΠΕ4: Εφαρμογή πλαισίου ποιότητας- ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης στη μεταμόσχευση οργάνων 

Π4.1- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη 
μεταμόσχευση οργάνων και 
σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας 

ΑΜ      

Π4.2- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιούνται στη 
μεταμόσχευση οργάνων και 
σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας 

ΑΜ      

Π4.3- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη 
μεταμόσχευση οργάνων και 
σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας 

ΑΜ      

Π4.4- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη 
μεταμόσχευση οργάνων και 
σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας 

ΑΜ      

Π4.5- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας που 

ΑΜ      
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δραστηριοποιείται στη 
μεταμόσχευση οργάνων και 
σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας 

Π4.6- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη 
μεταμόσχευση οργάνων και 
σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας 

ΑΜ      

Π4.7- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη 
μεταμόσχευση οργάνων και 
σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας 

ΑΜ      

Π4.8- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη 
μεταμόσχευση οργάνων και 
σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας 

ΑΜ      

Π4.9-Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη 
μεταμόσχευση οργάνων και 
σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας 

ΑΜ      

Π4.10- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη 
μεταμόσχευση οργάνων και 

ΑΜ      
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σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας 

ΠΕ5: Εφαρμογή πλαισίου ποιότητας- ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης στη μεταμόσχευση ιστών και κυττάρων 

Π5.1- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον 
τομέα ιστών και κυττάρων και 
σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας. 

ΑΜ      

Π5.2- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον 
τομέα ιστών και κυττάρων και 
σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας 

ΑΜ      

Π5.3- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον 
τομέα ιστών και κυττάρων και 
σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας 

ΑΜ      

Π5.4- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον 
τομέα ιστών και κυττάρων και 
σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας 

ΑΜ      

Π5.5- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον 
τομέα ιστών και κυττάρων και 

ΑΜ      
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σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας 

Π5.6- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον 
τομέα ιστών και κυττάρων και 
σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας 

ΑΜ      

Π5.7- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον 
τομέα ιστών και κυττάρων και 
σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας 

ΑΜ      

Π5.8- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον 
τομέα ιστών και κυττάρων και 
σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας 

ΑΜ      

Π5.9- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον 
τομέα ιστών και κυττάρων και 
σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας 

ΑΜ      

Π5.10- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε 
μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον 
τομέα ιστών και κυττάρων και 
σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών 
και εγχειριδίων μονάδας 

ΑΜ      
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ΠΕ6: Εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης στη λειτουργία του Ε.Ο.Μ. 

Π6.1- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης 
στις συντονιστικές διαδικασίες 
μεταμόσχευσης συμπαγών 
οργάνων του ΕΟΜ και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και 
εγχειριδίων του οργανισμού 

ΑΜ      

Π6.2- Επικύρωση 
εφαρμοσιμότητας πρότυπων 
διαδικασιών πλαισίου ποιότητας - 
ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης 
στις συντονιστικές διαδικασίες 
μεταμόσχευσης Αρχέγονων 
Αιμοποιητικών Κυττάρων του 
ΕΟΜ και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων του 
οργανισμού 

ΑΜ      

Π6.3- Εγχειρίδιο-οδηγός Ελέγχου 
του ΕΟΜ για την αξιολόγηση της 
εφαρμογής του πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - 
βιοεπαγρύπνησης από 
αδειοδοτημένες ή προς 
αδειοδότηση μονάδες 

ΑΜ      

……………………………..       

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

 

 
Ημερομηνία:          Ονομ/μο – Υπογραφή 
 
……/……/… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 
Α. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: (Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ............... για ευρώ ………………….. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση).......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση).......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση).......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση).......................………………………………….. 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  
και μέχρι του ποσού των ευρώ …………… (…………. €), για τη συμμετοχή του/τους εις το διενεργούμενο 
διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ......................, για την ανάδειξη 
αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «…………………………………………………………..» προϋπολογισμού 
ευρώ ………………………, σύμφωνα με την υπ’ αρ.  ……./……… Διακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας (των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές 
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της). 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………….. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και 
ΝΠΙΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για το ίδρυμα μας. 
 

 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Β. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: (Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ............... για ευρώ …………….. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση).......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση).......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση).......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση).......................………………………………….. 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  
και μέχρι του ποσού των ευρώ …………… (…………. €), για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ………….. 
που αφορά στο διαγωνισμό της ……………………. με αντικείμενο: «…………………………………………………………..», 
συνολικής αξίας ευρώ …………………….., σύμφωνα με την υπ’ αρ.  ……./………Διακήρυξή σας.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………….. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και 
ΝΠΙΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για το ίδρυμα μας. 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Γ. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής προκαταβολής 

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................  
Ημερομηνία έκδοσης...........................  
Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή  
Πλήρης Διεύθυνση  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ............... ΓΙΑ ΕΥΡΩ ………………….. 
(η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 
4412/2016) .......................  
Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
……  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}  
για την λήψη προκαταβολής, ποσού ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό................... και τη 
Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης (συμπληρώνετε τον 
τίτλο της Σύμβασης) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα)………………., 
και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική 
επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της 
Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των 
Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των 
σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
εγγύησή μας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία Γέννησης:  Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

Διεύθυνση Κατοικίας:  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου 

    

    

    

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Έργο Εργοδότης 
Θέση και Καθήκοντα 

στο Έργο  

Απασχόληση στο 
Έργο 

Περίοδος 

(από - έως) 
Α/Μ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI – Σχέδιο Σύμβασης 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στην Αθήνα σήμερα, την …… του μηνός  ………..…..του έτους ………  μεταξύ: 

Αφενός ................................ και η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον …………………………………………………………… 

και αφετέρου της εταιρείας ………………………..…….., που εδρεύει στην ………….., επί της οδού ………………….., 
ΤΚ …………., με ΑΦΜ ……………….., Δ.Ο.Υ. ……….., τηλέφωνο …………………., φαξ: …………………….., e–
mail: ……………………. και η οποία συμβάλλεται στην παρούσα εκπροσωπούμενη από το Νόμιμο Εκπρόσωπό 
της ……………………….…………………….., νομίμως εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 
καλούμενο στο εξής «Ανάδοχος»,  

έχοντας υπόψη: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν  

 

για το υποέργο 2 με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας– 
βιοεπαγρύπνησης» της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας – ασφάλειας – 
βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης μονάδων υγείας και λοιπών φορέων, 
στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων» της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5004207, η οποία 
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» βάσει της 
απόφασης ένταξης με αρ. πρωτ. 997/2017 ΣΧΕΤ. 3077/2018/6-12-2018, τα εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την υπ΄ αριθ. ………………………………. κατακυρωτική απόφαση, ο πρώτος συμβαλλόμενος, ανέθεσε στον 
δεύτερο συμβαλλόμενο, την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας – 
ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης μονάδων υγείας και 
λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων» της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 
5004207, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-
2020» βάσει της απόφασης ένταξης με αρ. πρωτ. 997/2017 ΣΧΕΤ. 3077/2018/6-12-2018. 

Το φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης αφορά στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του 
Υποέργου 2, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου Π-Α-Β σε μονάδες υγείας και λοιπούς 
φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων και έχει σχεδιαστεί ώστε να υλοποιηθεί σε 2 φάσεις (Φάση Α και 
Φάση Β). 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΙ της διακήρυξης 01/2021. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Υγείας, Κωδ. ΣΑΕ 4911. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός 
ενάριθμου έργου: 2018ΣΕ49110005). 
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ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Το Υποέργο 2 «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου 
αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης μονάδων υγείας και λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση 
οργάνων, ιστών και κυττάρων», περιλαμβάνει τις ακόλουθες Φάσεις: 

Στη Φάση Α’ όπου θα υλοποιηθεί η ανάπτυξη του πλαισίου Π-Α-Β 

Ο ανάδοχος της σύμβασης ξεκινά την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου που ανέλαβε με την 
ανάπτυξη του πλαισίου ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης. Η ανάπτυξη του πλαισίου Π-Α-Β 
διαρθρώνεται σε τρία Πακέτα Εργασιών. Το πρώτο αφορά στην κάλυψη της μεταμοσχευτικής 
δραστηριότητας των φορέων στον τομέα της μεταμόσχευσης οργάνων, το δεύτερο στον τομέα της 
μεταμόσχευσης ιστών και κυττάρων και το τρίτο καλύπτει τις διαδικασίες δια των οποίων ο Ε.Ο.Μ. 
συμμετέχει στη μεταμοσχευτική διαδικασία (συντονιστική διαδικασία, διακρατική ανταλλαγή 
μεταμοσχευτικού υλικού, μεταβάσεις ασθενών εκτός Ελλάδος). 

Κυρίαρχο κριτήριο στην κάλυψη του συνόλου της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας με το πλαίσιο Π-Α-Β και 
συνακόλουθα στην διαμόρφωση των παραδοτέων της Φάσης Α’ είναι το μεταμοσχευτικό υλικό. Ο τομέας 
των οργάνων περιλαμβάνει πέντε περιπτώσεις οργάνων και ο τομέας των ιστών και κυττάρων επίσης πέντε 
περιπτώσεις (δύο περιπτώσεις στον υποτομέα των κυττάρων και τρεις περιπτώσεις στον υποτομέα των 
ιστών). Για κάθε μία από τις δέκα περιπτώσεις μεταμοσχευτικού υλικού αναπτύσσεται ένα πλαίσιο Π-Α-Β 
που καλύπτει το σύνολο των σταδίων και των εμπλεκόμενων φορέων της αντίστοιχης μεταμοσχευτικής 
αλυσίδας. Δεδομένου ότι το πλαίσιο Π-Α-Β ενσωματώνεται στους «όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας» 
του πλαισίου Α-Ε-Α, θα πρέπει να παραχθεί και στην περίπτωση της ανάπτυξης του πλαισίου Π-Α-Β (ανά 
μεταμοσχευτικό υλικό) ένα σπονδυλωτό σύστημα που να μπορεί να καλύπτει όλους τους δυνατούς, 
επιτρεπτούς συνδυασμούς αιτημάτων αδειοδότησης. 

Ο ανάδοχος για κάθε περίπτωση μεταμοσχευτικού υλικού αναπτύσσει το πλαίσιο Π-Α-Β με ενιαία λογική. 
Με εισροές από τις Ομάδες Δημιουργίας Παραδοτέων (ΟΔΠ) του Ε.Ο.Μ., των βασικών σχεδιαστικών αρχών 
του πλαισίου Π-Α-Β και της δέσμης Κ-Δ, τις ελάχιστες απαιτήσεις των εναρμονισμένων κοινοτικών οδηγιών 
και τις τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας καθώς και την επιστημονική γνώση, την 
τεχνογνωσία και την εμπειρία του στα συστήματα ποιότητας και στα συναφή πεδία. Ως εκ τούτου θα πρέπει 
να αναπτύξει το εκάστοτε πλαίσιο σε δύο βασικά στάδια. 

Α) Στο πρώτο στάδιο αναλύει και καταγράφει τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες της μεταμοσχευτικής 
αλυσίδας του υπό μελέτη μεταμοσχευτικού υλικού. Η καταγραφή και ανάλυση πραγματοποιείται στην 
πράξη σε «πρότυπους» φορείς που συμμετέχουν στην σχετική μεταμοσχευτική αλυσίδα και του έχει 
υποδείξει ο Ε.Ο.Μ. Οι φορείς αυτοί έχουν επιλεγεί με αντικειμενικά κριτήρια και σχετική απόφαση του 
ΔΣ του Οργανισμού. 

Β) Στο δεύτερο στάδιο ο ανάδοχος έχοντας πλέον όλες τις «εισροές» γνώσης και εμπειρίας στην διάθεσή 
του, προτυποποιεί τις διαδικασίες της υπό μελέτης μεταμοσχευτικής αλυσίδας και 
δημιουργεί/συνθέτει/σχηματοποιεί/συγγράφει το αντίστοιχο πλαίσιο Π-Α-Β (ανά μεταμοσχευτικό 
υλικό). 

Στη Φάση B’ όπου θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή του πλαισίου Π-Α-Β 

Ο ανάδοχος με την ολοκλήρωση κάθε πλαισίου Π-Α-Β (ανά μεταμοσχευτικό υλικό) μπορεί να υλοποιεί 
σταδιακά και το φυσικό αντικείμενο της Φάσης Β’ της σύμβασης, που αφορά στην εφαρμογή των πλαισίων 
Π-Α-Β (σε μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην σχετική μεταμοσχευτική 
αλυσίδα. Η εφαρμογή συνίσταται στη διαδικασία επικύρωσης της εφαρμοσιμότητας του πλαισίου Π-Α-Β 
στην επιλεγμένη μονάδα υγείας (ή φορέα) και στη σύνταξη των αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων 
μονάδας. 

Στο πλαίσιο της Φάσης Β’ του υποέργου 2 υλοποιούνται 22 εφαρμογές πλαισίων Π-Α-Β και ένα Εγχειρίδιο-
Οδηγός Ελέγχου του Ε.Ο.Μ. Δέκα αφορούν μονάδες υγείας που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
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οργάνων, δέκα αφορούν μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
ιστών και κυττάρων και δύο αφορούν στον Ε.Ο.Μ. Στα παραδοτέα συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή ενός 
ιδιαίτερα σημαντικού Οδηγού, με τον οποίο τα επιφορτισμένα με την σχετική αρμοδιότητα στελέχη ή 
όργανα θα μπορούν να αξιολογούν και να ελέγχουν κατά πόσο εφαρμόζεται ένα πλαίσιο Π-Α-Β από 
αδειοδοτημένες ή προς αδειοδότηση μονάδες υγείας ή φορείς. 

Το συγκεκριμένο παραδοτέο αποτελεί βασικό εργαλείο και του πλαισίου Α-Ε-Α. 

Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
περιγράφονται αναλυτικά στη Σύμβαση, στην Προσφορά του Αναδόχου και στην Προκήρυξη του 
Διαγωνισμού, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

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

3.1 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

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

Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις 
διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους 
οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως 
και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές 
κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λπ., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την 
τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ' αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις 
υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. Στην Αναθέτουσα Αρχή 
παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ. Σε περίπτωση δε 
που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω αναφερόμενων όρων της παρέχεται το δικαίωμα να καταγγείλει 
μονομερώς τη σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να δέχεται και να διευκολύνει 
απροφασίστως τους ελέγχους και επαληθεύσεις που διενεργούνται τακτικώς ή /και εκτάκτως από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης ή και τον εκάστοτε οριζόμενο επόπτη από την 
Αναθέτουσα Αρχή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας σύμβασης. Στην περίπτωση άρνησης της 
κατά τα ανωτέρω σχετικής συνδρομής του Αναδόχου, καθώς και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία 
διαπιστωθεί στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών, οιαδήποτε ανακρίβεια ή πλημμέλεια αναφορικά με τις 
εργασίες για τα υλοποιούμενα Παραδοτέα, χορηγείται σε αυτόν έγγραφη εντολή συμμόρφωσης θέτονται 
και τη σχετική προθεσμία προς τούτο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς αυτήν την έγγραφη εντολή 
ενεργοποιείται αιτιολογημένα η διαδικασία του άρθρου 5.2 της διακήρυξης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης που υλοποιεί, να δέχεται και να 
διευκολύνει απροφασίστως τους ελέγχους και επαληθεύσεις που διενεργούνται τακτικώς ή /και εκτάκτως 
από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΜΔΤ ή/και από οποιοδήποτε άλλο εθνικό ή ενωσιακό ελεγκτικό όργανο, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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καθώς και υποχρεούται να παρέχει σε αυτά τα ελεγκτικά όργανα το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών 
που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου κινούνται 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-
2020. 

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν την υποχρέωση τήρησης των υποχρεώσεών τους περί μη 
ύπαρξης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 
24 του Ν.4412/2016. 

 

3.2 Υπεργολαβία 

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

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

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

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

 

3.3 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 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης τελεί υπό την έγκριση της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ. 

Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται εφόσον δεν είναι ουσιώδεις και δεν αλλοιώνουν το 
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα, ύψος σύμβασης) και πραγματοποιούνται 
με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής. 

Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου για οιονδήποτε λόγο δεν δύναται να 
συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης. 
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3.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

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

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

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

 

3.5 Καταγγελία της σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο Α του Άρθρου 2.2.3. «Προϋποθέσεις Συμμετοχής - Λόγοι αποκλεισμού» της 
διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) 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 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. 

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

 

3.6 Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν 
ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συμβαλλόμενων μερών, το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει βάσει της σύμβασης, το οποίο δεν οφείλεται  σε παράπτωμα ή 
αμέλεια εκ μέρους του ή εκ  μέρους υπεργολάβου και το οποίο ήταν αναπόφευκτο παρά την επίδειξη της 
δέουσας επιμέλειας. Ελαττώματα του εξοπλισμού, της εγκατάστασης ή των υλικών ή καθυστέρηση 
διάθεσής τους, εργατικές διαφορές, απεργίες ή οικονομικά προβλήματα δεν μπορούν να προβάλλονται ως 
ανωτέρα βία, εκτός εάν προκύπτουν άμεσα από στοιχειοθετημένη περίπτωση ανωτέρας βίας. Στην 
περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αντιμετωπίζει περίπτωση ανωτέρας βίας, ενημερώνει 
αμελλητί το άλλο μέρος, με συστημένη επιστολή έναντι απόδειξης παραλαβής ή με ισοδύναμο μέσο, 
αναφέροντας τη φύση, την πιθανή διάρκεια και τα προβλέψιμα αποτελέσματα. Έκαστο συμβαλλόμενο 
μέρος δύναται να  αναστείλει την εκτέλεση της σύμβασης, του δελτίου αγοράς ή της ειδικής σύμβασης ή 
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μέρους αυτών, σε περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας  καθιστούν την εν λόγω εκτέλεση αδύνατη ή 
υπερβολικά δυσχερή. Το συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνει αμελλητί το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για την 
αναστολή, παρέχοντας όλους τους απαραίτητους λόγους και λεπτομερή στοιχεία, καθώς και την 
προβλεπόμενη ημερομηνία συνέχισης της εκτέλεσης της σύμβασης, του δελτίου αγοράς ή της ειδικής 
σύμβασης. Αφότου οι περιστάσεις επιτρέψουν τη συνέχιση της εκτέλεσης, το συμβαλλόμενο μέρος που 
ζήτησε την αναστολή ενημερώνει άμεσα το άλλο μέρος, εκτός εάν το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ήδη 
καταγγείλει τη σύμβαση, το δελτίο αγοράς ή την ειδική σύμβαση. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν 
θεωρείται ότι παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους 
ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος αδυνατεί να εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις για λόγους ανωτέρας βίας, έχει δικαίωμα αμοιβής μόνο για τα πραγματικά εκτελεσθέντα 
καθήκοντα. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών  στο 
ελάχιστο. 

 

3.7 Σύγκρουση συμφερόντων 

Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης, βεβαιώνει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του και στο 
πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 24 του ν. 4412/2016 κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την 
έννοια του ίδιου άρθρου. Επίσης βεβαιώνει, δηλώνει και εγγυάται ότι ούτε ο ίδιος ούτε οποιοσδήποτε από 
το προσωπικό, τους συνεργάτες, υπαλλήλους, προστηθέντες του, που θα χρησιμοποιήσει για την εκπόνηση 
του Έργου που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση, έχουν ή θα αποκτήσουν κατά την διάρκεια ισχύος της 
Σύμβασης, οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση ή υποχρέωση προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
η οποία είναι ασυμβίβαστη με τις υπηρεσίες που παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της παρούσας 
ή που δημιουργεί ή ενδέχεται να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με το 
άρθρο. 24 του ν.4412/2016. 

 

3.8 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου- Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με 
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 
την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 





ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
«Ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας– βιοεπαγρύπνησης 

σε μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σελίδα 122 από 136 
 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για 

πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 
 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

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

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

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ / ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου οφείλει να εφαρμόσει μεθοδολογία Διοίκησης Έργου, μέσω της οποίας θα 

οργανώσει, θα παρακολουθήσει και θα αξιολογήσει την πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του Έργου. 

Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του Έργου θα είναι η εξής: 

α. Υπεύθυνος Διαχείρισης έργου (Project Manager) με τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Διαχείρισης έργου 

β. Ομάδα Υλοποίησης Έργου (Ο.Υ.Ε.) 

γ. Εμπειρογνώμονας έργου 

Οι αρμοδιότητες της ομάδας Έργου είναι οι ακόλουθες: 

α. Ο Υπεύθυνος και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου θα είναι επικεφαλής της ομάδας έργου 
και θα έχουν την αρμοδιότητα να καθοδηγήσουν και να συντονίσουν το σύνολο των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στο Έργο. Η ευθύνη τους είναι να εξασφαλίσουν ότι το έργο παράγει τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα (παραδοτέα), με βάση το χρόνο, την ποιότητα, το πεδίο εφαρμογής, τους κινδύνους και τους 
στόχους που έχουν καθοριστεί και συμφωνηθεί συμβατικά. 

β. Η Ομάδα Υλοποίησης Έργου (Ο.Υ.Ε.)……..(σύμφωνα με περιγραφή Αναδόχου) 

γ. Ο Εμπειρογνώμονας έργου θα εξασφαλίζει την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση στα Παραδοτέα, 
ώστε αυτά να συμμορφώνονται και να εναρμονίζονται με τις ζητούμενες από την Αναθέτουσα Αρχή 
επιστημονικές και επαγγελματικές απαιτήσεις του έργου. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού 
προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι 
θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας 
Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα 
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Αρχή, δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος 
οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. 

Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο 
αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή 
εγγράφως δέκα (10) ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Ο Ανάδοχος δεν θα μπορεί να αλλάξει τη σύνθεση 
του προσωπικού του που απασχολείται στο πλαίσιο του έργου, εκτός του διοικητικού προσωπικού, χωρίς 
την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία 
τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή 
τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους 
αποχωρήσαντες και μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, με άτομα αντίστοιχων προσόντων και 
εμπειρίας. Αν διαπιστωθεί αιτιολογημένη ανεπάρκεια -καθ' οιονδήποτε τρόπο- οποιουδήποτε στελέχους 
του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάστασή του και ο 
Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών με 
στέλεχος που θα έχει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα με το αποχωρούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της. 

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

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, εφόσον έχει λάβει προηγουμένως την έγκριση της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ, χωρίς 

αύξηση του τιμήματος. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση της Σύμβασης, μετά την όποια παράταση ή 

μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε 

ισχύουν για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μετά την κατακύρωση του Έργου και την υπογραφή της Σύμβασης, για τη πιστοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, τα παρακάτω Παραδοτέα : 

 

Πακέτο Εργασίας Περιγραφή Παραδοτέου 

ΦΑΣΗ Α 

ΠΕ1: Ανάπτυξη πλαισίου 
διαχείρισης ποιότητας- 
ασφάλειας – 

Π1.1- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
καρδιάς σε εμπλεκόμενους φορείς  της μεταμοσχευτικής αλυσίδας. 

Π1.2- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση καρδιάς 
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Πακέτο Εργασίας Περιγραφή Παραδοτέου 

βιοεπαγρύπνησης στη 
μεταμόσχευση οργάνων 

Π1.3- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
πνεύμονα σε εμπλεκόμενους φορείς  της μεταμοσχευτικής αλυσίδας 

Π1.4- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας –βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση πνεύμονα 

Π1.5- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
νεφρού σε εμπλεκόμενους φορείς  της μεταμοσχευτικής αλυσίδας 

Π1.6- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης  και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση νεφρού 

Π1.7- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
ήπατος σε εμπλεκόμενους φορείς  της μεταμοσχευτικής αλυσίδας 

Π1.8- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση ήπατος 

Π1.9- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
παγκρέατος και νησιδίων σε εμπλεκόμενους φορείς της μεταμοσχευτικής 
αλυσίδας 

Π1.10- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση παγκρέατος και νησιδίων 
παγκρέατος. 

 

ΠΕ2: Ανάπτυξη πλαισίου 
διαχείρισης ποιότητας- 
ασφάλειας – 
βιοεπαγρύπνησης στη 
μεταμόσχευση ιστών και 
κυττάρων 

Π2.1- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων(Περιφερικά/Μυελός των οστών)  σε 
εμπλεκόμενους φορείς  της μεταμοσχευτικής αλυσίδας 

Π2.2- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών 
Κυττάρων (Περιφερικά/Μυελός των οστών) 

Π2.3- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων(Μονάδες Οπ.Α.)σε εμπλεκόμενους 
φορείς  της μεταμοσχευτικής αλυσίδας 

Π2.4-Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών 
Κυττάρων  (Μονάδες Οπ.Α.) 

Π2.5- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
Ιστικών Μοσχευμάτων Κερατοειδούς σε εμπλεκόμενους φορείς  της 
μεταμοσχευτικής αλυσίδας 

Π2.6- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση Ιστικών Μοσχευμάτων 
Κερατοειδούς 

Π2.7- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
Οστικών Μοσχευμάτων σε εμπλεκόμενους φορείς  της μεταμοσχευτικής 
αλυσίδας 

Π2.8- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας –βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση Οστικών Μοσχευμάτων 

Π2.9- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών μεταμόσχευσης 
Ιστικών Μοσχευμάτων: Αμνιακή μεμβράνη, Δέρμα, Καρδιακές Βαλβίδες σε 
εμπλεκόμενους φορείς της μεταμοσχευτικής αλυσίδας 
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Πακέτο Εργασίας Περιγραφή Παραδοτέου 

Π2.10- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών στη μεταμόσχευση Ιστικών Μοσχευμάτων: 
Αμνιακή μεμβράνη, Δέρμα, Καρδιακές Βαλβίδες 

 

ΠΕ3: Ανάπτυξη πλαισίου 
διαχείρισης ποιότητας- 
ασφάλειας – 
βιοεπαγρύπνησης στη 
λειτουργία του Ε.Ο.Μ. 

Π3.1- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών του Ε.Ο.Μ. α) 
στο Συντονισμό,  β) στη Διακρατική Ανταλλαγή και γ) στις μεταβάσεων 
ασθενών εκτός Ελλάδος, στη μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων 

Π3.2- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας –βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών του Ε.Ο.Μ. α) στο Συντονισμό, β) στη 
Διακρατική Ανταλλαγή και γ) στις μεταβάσεων ασθενών εκτός Ελλάδος, στη 
μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων 

Π3.3- Ανάλυση και καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών του Ε.Ο.Μ. α) 
στο Συντονισμό, και β) στη Διακρατική Ανταλλαγή στη μεταμόσχευση 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 

Π3.4- Δημιουργία πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας –βιοεπαγρύπνησης και 
προτυποποίηση διαδικασιών του Ε.Ο.Μ. α) στο Συντονισμό, και β) στη 
Διακρατική Ανταλλαγή, στη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων 

Π3.5- Προετοιμασία Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για πιστοποίηση 
κατά το πρότυπο ISO 9001 (σύστημα διαχείρισης ποιότητας) 

Π3.6- Προετοιμασία Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για πιστοποίηση 
κατά το πρότυπο ISO 27001 (σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών) 

ΦΑΣΗ Β 

ΠΕ4: Εφαρμογή πλαισίου 
ποιότητας- ασφάλειας – 
βιοεπαγρύπνησης στη 
μεταμόσχευση οργάνων 

Π4.1- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π4.2- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιούνται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π4.3- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π4.4- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π4.5- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π4.6- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 
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Π4.7- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π4.8- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π4.9-Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π4.10- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας που 
δραστηριοποιείται στη μεταμόσχευση οργάνων και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

 

ΠΕ5: Εφαρμογή πλαισίου 
ποιότητας- ασφάλειας – 
βιοεπαγρύπνησης στη 
μεταμόσχευση ιστών και 
κυττάρων 

Π5.1- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας. 

Π5.2- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π5.3- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π5.4- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π5.5- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π5.6- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π5.7- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π5.8- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
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που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π5.9- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

Π5.10- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης σε μονάδα υγείας ή άλλο φορέα 
που δραστηριοποιείται στον τομέα ιστών και κυττάρων και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων μονάδας 

 

ΠΕ6: Εφαρμογή πλαισίου 
διαχείρισης ποιότητας- 
ασφάλειας – 
βιοεπαγρύπνησης στη 
λειτουργία του Ε.Ο.Μ. 

Π6.1- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης στις συντονιστικές διαδικασίες 
μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων του ΕΟΜ και σύνταξη αναλυτικών 
διαδικασιών και εγχειριδίων του οργανισμού 

Π6.2- Επικύρωση εφαρμοσιμότητας πρότυπων διαδικασιών πλαισίου 
ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης στις συντονιστικές διαδικασίες 
μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων του ΕΟΜ και σύνταξη 
αναλυτικών διαδικασιών και εγχειριδίων του οργανισμού 

Π6.3- Εγχειρίδιο-οδηγός Ελέγχου του ΕΟΜ για την αξιολόγηση της εφαρμογής 
του πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης από αδειοδοτημένες 
ή προς αδειοδότηση μονάδες 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προς τον ανάδοχο σχόλια και παρατηρήσεις επί 

των υποβληθέντων παραδοτέων και να ζητήσει από τον ανάδοχο τη συμπλήρωση ή διόρθωση των 

παραδοτέων που υπέβαλε. Μπορεί επίσης να ζητήσει από τον ανάδοχο να υποβάλλει συμπληρωματικά 

έγγραφα και στοιχεία για την τεκμηρίωση του περιεχομένου των παραδοτέων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να παρέχει μέρος ή το σύνολο των 

παραπάνω στοιχείων και σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ’ όλη την διάρκεια αυτής της σύμβασης, αλλά και μετά τη 

για οποιονδήποτε λόγο λύση/λήξη αυτής να λαμβάνει κάθε είδους απαραίτητα μέτρα ώστε να τηρείται η 

δέουσα εμπιστευτικότητα όσον αφορά στα έγγραφα, πληροφορίες, κλπ. που θα περιέλθουν στην διάθεσή 

του κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης. 

2. Οι υπηρεσίες που θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης θα αποτελούν 

πνευματική ιδιοκτησία αποκλειστικά της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία έχει και το αποκλειστικό δικαίωμα 

εκμετάλλευσής αυτών. 
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ΑΡΘΡΟ 8 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων αυτής, θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) η οποία 

συγκροτείται, με απόφαση του ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 

περ. δ’ του άρθρου 22114του ν. 4412/2016 Η ΕΠΠ πέραν της παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή/και παραδοτέων, θα εισηγείται στο ΔΣ για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016.  

2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 

με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι 

υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 

ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο 

επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της 

εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με 

τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να 

απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της 

σύμβασης. 

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) στο πλαίσιο της παραλαβής των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή παραδοτέων πιστοποιεί ότι ο Ανάδοχος προσέφερε τις υπηρεσίες του προσηκόντως κατά 

το συμβατικό χρονικό διάστημα, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας και είναι 

αρμόδια για την παραλαβή κάθε επιμέρους παραδοτέου του αντικειμένου της Σύμβασης. 

Κατά την παραλαβή κάθε επιμέρους παραδοτέου του αντικειμένου της Σύμβασης μπορεί να καλείται 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) να παραστεί και ο Ανάδοχος. Κατά τη 

διαδικασία παραλαβής η ΕΠΠ: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) 

είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5. 

4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει 

τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

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

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

 
14 Πρβλ.παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33 του ν.4608/2019, με τις οποίες 

τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 
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παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 

επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220του ν. 4412/2016. 

6. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 

3 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 4, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου οφείλει να εφαρμόσει μεθοδολογία Διοίκησης Έργου, μέσω της οποίας θα 

οργανώσει, θα παρακολουθήσει και θα αξιολογήσει την πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του Έργου. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα πρέπει : 

• Να εξασφαλίσει τη συνεχή, έγκαιρη και αποτελεσματική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή με 

σκοπό το βέλτιστο συντονισμό των εμπλεκομένων αναφορικά με κρίσιμα θέματα που αφορούν στην 

πορεία υλοποίησης του Έργου. 

• Να εφαρμόσει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Να διαχειριστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά πιθανά προβλήματα και κινδύνους που τυχόν θα 

ανακύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου 

• Να εφαρμόσει μεθοδολογία διαχείρισης πιθανών αλλαγών που θα ανακύψουν κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του Έργου 

• Να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου με τη 

χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων 

• Να εφαρμόσει μηχανισμό εσωτερικής αξιολόγησης του Έργου με τη χρήση Πληροφοριακών 

Συστημάτων 
 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε την____________ 

εγγυητική επιστολή που εκδόθηκε από την _________________________Ποσού ________ 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα, στην παράγραφο 4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ της Διακήρυξης του Διαγωνισμού 

και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Το συμβατικό τίμημα του Έργου είναι ________________________________ ευρώ (________ €) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλύεται σε ποσό ______________________________ ευρώ 





ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
«Ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας– βιοεπαγρύπνησης 

σε μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σελίδα 130 από 136 
 

(____________ €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σε ποσό _______________________________ ευρώ 

(____________ €) ΦΠΑ. 

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο : 

[θα αναγραφεί ένας από τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 5.1 της Διακήρυξης] 

 

Στο συμβατικό τίμημα του αναδόχου περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που άμεσα ή έμμεσα 

πηγάζουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση σύμφωνα και με την αξία της σχετικής προσφοράς 

του και αντιστοιχούν στην προσήκουσα, πλήρη, έγκαιρη εκτέλεση καθώς και στην πιστή και έγκαιρη 

εκπλήρωση του συνόλου των κυρίων και παρεπομένων υποχρεώσεων, ευθυνών και εγγυήσεών του, 

σύμφωνα με τις διατάξεις, προδιαγραφές και όρους της Σύμβασης. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Σε κάθε περίπτωση τα πρακτικά των τμηματικών παραλαβών της ΕΠΠ από τα οποίες απορρέει πληρωμή του 

Αναδόχου, θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

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

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει, από την κατάθεση των εγγράφων που βεβαιώνουν την 

προετοιμασία και την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου μη προσήκουσα εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, μπορεί να επισημάνει τούτο εγγράφως σε αυτόν, τάσσοντας συγκεκριμένη 

προθεσμία, η οποία δε θα ξεπερνάει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, για να επανορθώσει τις παραλείψεις 

του και να εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του. Η μη υποβολή ή η πλημμελής ή η καθυστερημένη 

υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών προετοιμασίας (Παραδοτέα πριν την έναρξη) και υλοποίησης του 
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Έργου, μπορεί να επιφέρει την αναστολή έναρξης ή της υλοποίησης Τμήματος, την καθυστέρηση της 

καταβολής δόσης του τιμήματος ή ακόμη και καταγγελία της σύμβασης. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τέλος, που από την εξέταση των δικαιολογητικών υλοποίησης (παραδοτέων) ή 

των ελεγχθέντων εγγράφων του Έργου, προκύπτει η μη ορθή υλοποίηση του, σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης, της προσφοράς του Αναδόχου και της διακήρυξης, χωρίς έγκαιρη έγγραφη γνωστοποίηση από 

τον Ανάδοχο και αποδοχή των αλλαγών αυτών, με τη ρητή επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων της Αναθέτουσας 

Αρχής, που ορίζονται στην παρούσα, μπορεί να μειώνεται το φυσικό αντικείμενο του Έργου με ανάλογη 

μείωση του συμβατικού τιμήματος του έργου. 

Όταν οι ανωτέρω περιπτώσεις διαπιστώνονται μετά τη διενέργεια ελέγχου από το αρμόδιο ελεγκτικό 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, η αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την απόφαση 

του αποτελέσματος ελέγχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την ορθή υλοποίηση του 

Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης, της τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου και της Διακήρυξης 

ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια, από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση του. Ειδικότερα το αρμόδιο 

όργανο ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής μεριμνά για την πραγματοποίηση των ελέγχων με σκοπό την ορθή 

υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης, της τεχνικής προσφοράς 

του Αναδόχου και της Διακήρυξης καθώς και για την καταβολή των δαπανών. 

2. Οι έλεγχοι, εκτός από την Αναθέτουσα Αρχή, θα διενεργούνται ενδεικτικά από: 

▪ την Ε.Υ.Δ. του ΕΠ ΜΔΤ 

▪ την Αρχή Πληρωμής του ΕΣΠΑ, 

▪ την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και 

▪ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, να δέχεται και να διευκολύνει 

απροφασίστως τους ελέγχους και επαληθεύσεις που διενεργούνται τακτικώς ή /και εκτάκτως από την 

Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΜΔΤ ή/και από οποιοδήποτε άλλο εθνικό ή ενωσιακό ελεγκτικό όργανο. Επίσης, 

υποχρεούται να παρέχει σε αυτά τα ελεγκτικά όργανα, το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών που 

σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου, κινούνται τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 

3. Τα στάδια ελέγχου είναι τα εξής: 

α. Προληπτικός έλεγχος που αφορά το αρχικό στάδιο πριν την έναρξη υλοποίησης του Έργου, στο πλαίσιο 

του οποίου εξετάζεται η τήρηση των συμφωνηθέντων για τη προετοιμασία υλοποίησης του Έργου. 

β. Έλεγχος κατά την εκτέλεση του Έργου διενεργείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, με τον οποίο 

ελέγχεται η αξιοπιστία των πληροφοριών που δηλώνονται από τον ανάδοχο στα πλαίσια των μηνιαίων 

δελτίων παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου και των μέχρι τότε υποβληθέντων παραδοτέων, η τήρηση 

των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος βάσει της σύμβασης και η τήρηση των κανόνων 

δημοσιότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις. 

γ. Έλεγχος με την ολοκλήρωση του Έργου διενεργείται μετά τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσής του από τον 

Ανάδοχο, αφορά το συνολικό φυσικό αντικείμενο, με το πέρας του οποίου βεβαιώνεται η τήρηση των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
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4. Κατά τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου του Έργου εξετάζεται η τήρηση των όρων της Σύμβασης . 

5. Κατά τον έλεγχο του οικονομικού αντικειμένου του Έργου εξετάζεται αν τηρήθηκαν τα αναφερόμενα στο 

οικείο άρθρο της παρούσας. 

6. Όλα τα τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών και κάθε άλλο έγγραφο ισοδύναμης λογιστικής αξίας, που 

τηρείται στην έδρα του Αναδόχου, πρέπει να επιδεικνύονται σε πρωτότυπα, όποτε ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, και να υποβάλλονται, εφόσον ζητηθεί, σε αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα από τον 

ανάδοχο, βάσει των διατάξεων του ΚΦΑΣ. Δε γίνονται δεκτά συγκεντρωτικά τιμολόγια, εφόσον αυτά δεν 

συνοδεύονται από αναλυτικά παραστατικά των επιμέρους δαπανών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης του Έργου να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία που απαρτίζουν τον 

οικονομικό φάκελο στην έδρα του και επικυρωμένα αντίγραφα αυτών στις έδρες των Παραρτημάτων του, 

όπως αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ΚΦΑΣ, οφείλει δε να εφαρμόζει την Εθνική 

Νομοθεσία για τις λογιστικές καταχωρίσεις (ΚΦΑΣ) και να τηρεί τα στοιχεία προς έλεγχο μέχρι την 

.../……/20… 

7. Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε επί τόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως από την Αναθέτουσα Αρχή 

με την προσκόμιση από τον ανάδοχο σε αυτή όλων των αναγκαίων στοιχείων, εντός των δεσμευτικών και 

εύλογων χρονικών ορίων που τίθενται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, συντάσσεται έκθεση και αποτέλεσμα ελέγχου από τους ελεγκτές που 

διενήργησαν τον έλεγχο. 

α. Στον Ανάδοχο κοινοποιείται το αποτέλεσμα ελέγχου. Με το ίδιο έγγραφο καλείται ο Ανάδοχος να 

διατυπώσει εγγράφως και εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από τη λήψη του αποτελέσματος 

ελέγχου, τις απόψεις του κατά του ανωτέρω αποτελέσματος ελέγχου. 

β. Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου και διαπιστωθούν 

σοβαρές ελλείψεις, ο Ανάδοχος ενημερώνεται εγγράφως (ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά ή με 

τηλεομοιοτυπία) από την Αναθέτουσα Αρχή για τη διαπίστωση αυτή, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών 

από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, προκειμένου να προβεί σε αναστολή της υλοποίησης του 

έργου. 

γ. Εάν κατά το διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθεί η αχρεώστητη ή παράνομη καταβολή χρηματικών ποσών 

των δόσεων της χρηματοδότησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αριθμό Κ.Υ.Α. αριθμ. 126829 / ΕΥΘΥ 

1217/8.12.2015 Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 

παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση 

προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 

4314/2014, όπως ισχύει κάθε φορά. 

δ. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει μονομερώς μηχανισμούς πιστοποίησης και 

ελέγχου της υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο 

της ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών και του τελικού αποτελέσματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη 

σύμβαση, τη διακήρυξη και το Νόμο. 

2. Ο Ανάδοχος οφείλει, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου να υποβάλει στους εκπροσώπους της 

Αναθέτουσας Αρχής, των αρμόδιων εθνικών αρχών (Ε.Υ. Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πληρωμής, Ε.Δ.ΕΛ. κλπ.), 
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και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποτε του ζητηθεί, οποιοδήποτε αποδεικτικό της ομαλής εξέλιξης του Έργου 

στοιχείο, σύμφωνα με τη Σύμβαση, όπως, ενδεικτικά, φορολογικά στοιχεία και δικαιολογητικά δαπανών, 

στοιχεία που αφορούν στην πορεία του φυσικού αντικειμένου του Έργου, συμβάσεις εκπαιδευτών κλπ. 

3. Για τη σωστή παρακολούθηση του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) ο Ανάδοχος οφείλει: 

3.1. Να επιτρέπει τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής, από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα, να συνεργάζεται στη διενέργεια ελέγχων και 

να προετοιμάζει και επεξεργάζεται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ομαλή διεξαγωγή του 

ελέγχου του Έργου. 

3.2 Να τηρεί τους όρους του Οδηγού Δημοσιότητας και Πληροφόρησης Υποέργων που υλοποιούνται από 

τους Αναδόχους Φορείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως αυτοί προκύπτουν από τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013, ο οποίος θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και να τηρεί 

αρχείο δράσεων δημοσιότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

i. Παραδόθηκε και παραλήφθηκε ολόκληρο το Έργο (ποσότητα και ποιότητα) 

ii. Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και 

iii. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 

από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, 

δ) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

Σύμβαση, 

ε) ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολές της 

Αναθέτουσας Αρχής, 

στ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας 

Αρχής, 

ζ) εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή συνδιαλλαγή, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή 

σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε 

ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 

υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη 
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αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες και την ίδια, τα οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την 

κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών, όπως προβλέπεται παραπάνω. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 

τίμημα, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στη διακήρυξη του Έργου. 

Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

203 του Ν.4412/16, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές του αναθέτοντος φορέα, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 

υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 

παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 

την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 

ΑΡΘΡΟ 16 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

1. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή η μεταβίβαση της σύμβασης ή μέρους αυτήν ή οποιουδήποτε δικαιώματος 

ή υποχρέωσης που απορρέει από αυτήν, σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση 

μέρους ή ολόκληρων των απαιτήσεων (πληρωμών] του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής μόνο προς 

Τράπεζες ή Πιστωτικούς Οργανισμούς προς χρηματική διευκόλυνση του Αναδόχου, υπό τις εξής 

απαραίτητες προϋποθέσεις: 1) Ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της 

σύμβασης, 2) Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει 

κατά του εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης, 3) σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται 

των συμβατικών σχέσεων μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ 

της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση 

συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, 

συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

2. Ο Ανάδοχος δηλώνει, ότι τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την υλοποίηση του Έργου 

έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία, όπως αυτά έχουν οριστεί στην 

παρούσα και στην προσφορά του. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας, για την περίπτωση που δεν θα εκπληρώσει ή θα 

εκπληρώσει πλημμελώς τους όρους της σύμβασης, με δική του υπαιτιότητα. Η απόδοση της ποινής αυτής 

μπορεί να γίνει μέσω της ολικής ή μερικής κατάπτωσης της κατατεθειμένης εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης του Αναδόχου, με αναφορά αυτού στην σχετική απόφαση της Αναθέτουσας· Αρχής. Στην 

περίπτωση αυτή κι εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
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του έργου, πρέπει ο Ανάδοχος να προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε αντικατάσταση 

της πρώτης, άλλως η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου και μετά από πρότερη έγκριση της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ για την 

τροποποίηση της σύμβασης. 

Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της σύμβασης 

δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων 

εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλομένων. 

Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε περίπτωση 

τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματικές εργασίες δεν είναι 

επιλέξιμες. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή ΦΠΑ, τροποποίηση ΤΔΠ, κλπ) και με την απαραίτητη προϋπόθεση της 

σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου και την ενημέρωση της 

αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση το οικονομικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται 

αναλλοίωτο. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 - ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΘΑΝΑΤΟΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή εκκαθάριση ή συνδιαλλαγή, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του 

στοιχείων. 

 
ΑΡΘΡΟ 19 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

παραγράφων 3.8 του άρθρου 3 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις) και του άρθρου 8 

(Παρακολούθηση και Παραλαβή της σύμβασης), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να 

υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Αν 

κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 

από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 

προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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Η σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής διέπετε από την κείμενη νομοθεσία (Ελληνικό 

Δίκαιο) και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν. 

Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκόψει από την εκτέλεση της σύμβασης, αρμόδια ορίζονται τα 

Δικαστήρια των Αθηνών. 

Η σύμβαση υπεγράφη σε τέσσερα πρωτότυπα και έκαστος των συμβαλλόμενων έλαβε από δύο. 

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή Για τον Ανάδοχο 

 
 




