
 1 

                                                                                   ΚΑΣΑΥΧΡΗΣΔΟ ΣΟ ΚΖΜΓΖ 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ                                                               ΑΘΖΝΑ  09-03-2021 

ΓΗΟΗΚΖΖ 1
εο

 ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ  

 «ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ»    

Σαρ. Γ/λζε    : Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ, Γνπδή  

Σ.Κ.               : 11527 

Τπεξεζία       : Σκ. Πξνκεζεηψλ 

Πιεξνθνξίεο : ηακ.Σξακπέιε 

Σειέθσλν      : 213 2013 147 

Fax                : 213 2013 118 

e-mail            : s.trabeli@paidon-agiasofia.gr 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 8 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» πξνθεξχζζεη ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ γηα 

ηελ επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ Τπνζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ηαηξηθψλ Φαθέισλ PAPYROS ηεο 

Ογθνινγηθήο Μνλάδαο Παίδσλ «ΜΑΡΗΑΝΝΑ Β.ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ-ΔΛΠΗΓΑ» πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγήζεη σο χζηεκα Γηαρείξηζεο Αιιεινγξαθίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πηζαλήο ζπλνιηθήο 

δαπάλεο € 22.000,00 πιένλ ΦΠΑ ή € 27.280,00 ζπκπ. ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

 

    ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΝΑΗ 

                       

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο  

1.1 ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247 /1995) «πεξί Δεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ Ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ 

Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

1.2 ηνπ Ν.2955/2001 (ΦΔΚ Α΄ 256 /2-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπώλ κνλάδσλ 

πγείαο ησλ Πε.Σ.Υ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

1.3 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εζληθό Σύζηεκα Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

1.4 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ Ν.Π. επνπηεπνκέλσλ 

από ην ΥΥ& ΚΑ θαη ινηπέο δηαηάμεηο»  

1.5 ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ Α΄ 134 /18-6-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπόκελσλ από ην 

Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

1.6 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ 

ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Δηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο».  
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1.7 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ - 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ.3588/2007(πησρεπηηθόο θώδηθαο) Πξνπησρεπηηθή 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.»  

1.8  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Δηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, 

Σπγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Υπεξεζηώλ ηνπ Δεκνζίνπ Τνκέα-Τξνπνπνίεζε 

Δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

1.9 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη.  

1.10 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο».  

 

2. Σελ ππ’αξηζ.9/3/29-01-2021 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε ζθνπηκφηεηα θαη δηελέξγεηα ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ 

επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ Τπνζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ηαηξηθψλ Φαθέισλ PAPYROS ηεο 

Ογθνινγηθήο Μνλάδαο Παίδσλ «ΜΑΡΗΑΝΝΑ Β.ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ-ΔΛΠΗΓΑ» 

πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο χζηεκα Γηαρείξηζεο Αιιεινγξαθίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

κε ΑΓΑ: ΦΔΟΜ46906Δ-Ρ4Ζ Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 

πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, γηα ηελ επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ Τπνζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Ηαηξηθψλ Φαθέισλ PAPYROS ηεο Ογθνινγηθήο Μνλάδαο Παίδσλ «ΜΑΡΗΑΝΝΑ 

Β.ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ-ΔΛΠΗΓΑ» πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Αιιεινγξαθίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πηζαλήο ζπλνιηθήο δαπάλεο € 22.000,00 πιένλ ΦΠΑ ή  € 

27.280,00 ζπκπ. ΦΠΑ (24%), ΚΑΔ 0433 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, κε CPV: 72262000-9. 

 

1.  ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

 

Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» 

https://diavgeia.gov.gr. θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ννζνθνκείνπ : http://www.paidon-agiasofia.gr. 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηά απηήο ζα δεκνζηεπζνχλ ζην ΚΖΜΓΖ 

http://www.eprocurement.gov.gr ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε 

καδί κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (αλαιπηηθή δηαθήξπμε κεηά ησλ παξαξηεκάησλ ηεο) ζα 

αλαξηεζεί θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ννζνθνκείνπ : http://www.paidon-agiasofia.gr. 

 

 

2.ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

 

ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ  

«Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

24-03-2021 

 

Σεηάξηε 

 

10:00 π.κ 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.paidon-agiasofia.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.paidon-agiasofia.gr/
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ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

Πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα δειαδή κέρξη 23-03-2021 εκέξα Σξίηε  

θαη ψξα 14:00 κ.κ. 

 

(Σπρόλ πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, ζα είλαη 

εθπξόζεζκεο θαη ζα επηζηξαθνύλ) 

 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα, απφ ηξηκειή επηηξνπή. 

 

 

3. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΔΥΟΤΝ : 

 

χκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Ν.4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα 

κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε : 

α) ζε Κξάηνο – κέινο ηεο Έλσζεο 

β) ζε Κξάηνο – κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Η ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα 

πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

                                       4. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Α. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ 

επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο : 

 

1. ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ                     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

2.ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ                                                   ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

3. ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

4.ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

5.ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ                                                                            ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

6.ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ                                                                ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ 

7.ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ                                                             ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ΄ 

8. ΔΝΣΤΠΟ  ΣΔΤΓ                                                                        ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ΄ 

 

 

Β. Δθ φζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνζθέξνληεο δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 

ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο παξέρνληαη σο νξίδεηαη ζην άξζξν 121 ηνπ 

Ν.4412/2016. Δθφζνλ δεηεζνχλ εγγξάθσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο θ.ι.π. γηα 

ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν 6 κέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, απηέο 
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ζα παξέρνληαη εγγξάθσο απφ ην Ννζνθνκείν, ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

 

Γ.  Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

 

 

 

Ο  ΓΗΟΗΚΖΣΖ  

 

 

 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Α΄ 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

Τπνζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ηαηξηθψλ Φαθέισλ PAPYROS 

ηεο Ογθνινγηθήο Μνλάδαο Παίδσλ «ΜΑΡΗΑΝΝΑ 

Β.ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ-ΔΛΠΗΓΑ» πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγήζεη σο χζηεκα Γηαρείξηζεο Αιιεινγξαθίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ 

ΚΧΓΗΚΟ CPV 72262000-9 

KAE 0433 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Γ.Ν. Παίδσλ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ  

€ 22.000,00 πιένλ ΦΠΑ  

ή € 27.280,00 ζπκπ. ΦΠΑ  

ΦΟΡΔΑ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ Ζ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ  

«Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ 

ΤΜΒΑΖ 

Δθάπαμ 

ΥΡΟΝΟ ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΜΒΑΖ 

Άκεζα κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ 

ΔΠΗ % 

πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη ησλ 

εμφδσλ κεηαθνξάο. 

 

 

 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ 

 

Αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

Τπνζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ηαηξηθψλ Φαθέισλ PAPYROS ηεο Ογθνινγηθήο Μνλάδαο Παίδσλ 

«ΜΑΡΗΑΝΝΑ Β.ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ-ΔΛΠΗΓΑ» πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Αιιεινγξαθίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο.  
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Β΄ 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ PAPYROS. 

 
Ακινα: 14.01.2021 

 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Κατόπιν τθσ υπϋ αρικμόν πρωτοκόλλου 21568/1/06-10-2020 Απόφαςθσ Διοικθτοφ 
Νοςοκομείου Παίδων «Η Αγία οφία» ςυγκρότθςθσ επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν για τθν επζκταςθ του υφιςτάμενου Τποςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Ιατρικϊν 
Φακζλων PAPYROS τθσ Ογκολογικισ Μονάδασ Παίδων «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ-
ΕΛΠΙΔΑ», θ Επιτροπι, αποτελοφμενθ από τουσ: 

 Σοπάλθ Γεωργία, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, Αναπλ. Προϊςταμζνου Σμ. 
Γραμματείασ 

 υρογιάννθ Αλεξάνδρα, ΠΕ Νοςθλευτικισ, Προϊςτ. Σμ. Ελζγχου Ποιότθτασ, Ζρευνάσ 
και υνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ 

 Φίλου τζλλα, ΔΕ Πλθροφορικισ, Επικουρικό Προςωπικό, 
υνεδρίαςε ςτθν Ακινα ςτισ 14.01.2021 και αφοφ ζλαβε υπόψιν τθσ τθν ςχετικι 
νομοκεςία περί: 

 Ηλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων Δθμοςίου-Αςφάλεια πλθροφορικϊν υςτθμάτων 
Δθμοςίου (ΦΕΚ Αϋ 47)) 

 Σιρθςθ Ηλεκτρονικοφ Πρωτοκόλλου (Ν.3979/2011 ΦΕΚ Αϋ138) 

 Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Αϋ45) 

 Ψθφιακι Τπογραφι (ΠΔ 150/2001, ΦΕΚ Αϋ125) 

 Ζγγραφα, Πιςτοποιθτικά και Βεβαιϊςεισ που παράγονται με χριςθ Σεχνολογίασ 
Πλθροφορικισ και Επικοινωνίασ (ΣΠΕ) γίνονται δεκτά από τουσ φορείσ του 
Δθμοςίου (Ν.4325/2015, ΦΕΚ Αϋ47) 

 Ευρωπαϊκό Κανονιςμό GDPR για τθν Προςταςία των Προςωπικϊν Δεδομζνων 
Κατακζτει τα εξισ: 
 

Β. ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ/ΤΠΟΔΟΜΗ 
 
Β.1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
Σο Νοςοκομείο Παίδων «Η Αγία οφία» και θ Ογκολογικι Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννθ-Ελπίδα» διακζτει τθν πλατφόρμα Διαχείριςθσ Εγγράφων και Ροισ 
Εργαςιϊν PAPYROS ωσ Τποςφςτθμα Διαχείριςθσ Ιατρικϊν Φακζλων ςτα πλαίςια του ζργου 
τθσ ψθφιοποίθςθσ και θλεκτρονικισ διαχείριςθσ Ιατρικϊν Φακζλων των Αςκενϊν τθσ άνω 
μονάδασ. Η ιδθ εγκατεςτθμζνθ λφςθ αντιμετωπίηει αποτελεςματικά τισ ανάγκεσ του 
Νοςοκομείου κακόςον ςυνδζει τουσ Ιατρικοφσ φακζλουσ των αςκενϊν τθσ Μονάδασ με το 
HIS (θλεκτρονικό φάκελο Αςκενϊν) του Νοςοκομείου. 
Η υφιςτάμενθ υποδομι τόςο ςε εξοπλιςμό (Server HPDL380 G7 RAM:32 GB, HD:2x300GB, 
6x1TBOS: Windows Server 2008 R2 Standard) όςο και λογιςμικό (Πλατφόρμα διαχείριςθσ 
εγγράφων και ροισ εργαςιϊν PAPYROSECM) αποτελεί ζωσ τϊρα, ζνα ολοκλθρωμζνο και 
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αςφαλζσ ςφςτθμα, που καλφπτει τθσ ανάγκεσ τθσ διαχείριςθσ και προςταςίασ ευαίςκθτων 
προςωπικϊν δεδομζνων των Αςκενϊν ςυμβάλλει ςτθν αναβάκμιςθ και διευκόλυνςθ των 
Ιατρικϊν Τπθρεςιϊν του Ιατρικοφ και Νοςθλευτικοφ προςωπικοφ. 
 
Β.2. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
Η ανάγκθ υιοκζτθςθσ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Αλλθλογραφίασ με ςκοπό τθν θλεκτρονικι 
αρχειοκζτθςθ και διαχείριςθ των εγγράφων τθρϊντασ τουσ απαραίτθτουσ κανόνεσ 
αςφαλείασ είναι άμεςθ και επιτακτικι. Επεκτείνοντασ τθ λειτουργικότθτα του 
υφιςτάμενου ςυςτιματοσ PAPYROS κατόπιν κατάλλθλθσ παραμετροποίθςθσ κα 
καλυφκοφν πλιρωσ οι απαιτιςεισ διαχείριςθσ και διακίνθςθσ όλων των εγγράφων για 
ολόκλθρο τον κφκλο ηωισ τουσ. 
υγκεκριμζνα μετά τθν επζκταςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ καλφπτονται οι παρακάτω 
τομείσ: 
Διαχείριςθ και Διακίνθςθ ειςερχομζνων εγγράφων 
Διαχείριςθ και Διακίνθςθ εξερχομζνων εγγράφων με χριςθ ψθφιακϊν υπογραφϊν 
Διαχείριςθ και Διακίνθςθ εςωτερικισ αλλθλογραφίασ 
 
Β.3. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 
 
Β.3.1.ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ 
α) φςτθμα αρχιτεκτονικισ n-tier (n>=3), multi-threaded. 
β) φςτθμα ανεξάρτθτο από: 

 Λειτουργικά υςτιματα: MS Windows server&Linux 

 Βάςεισ Δεδομζνων (ςε οποιοδιποτε RDBMS): Oralce, Microsoft SQL Server, Postgre 
SQL, DB2 Maria DB 

 Application Servers (ςε οποιοδιποτεJ2EE): Wildfly / JBoss, Weblogic. 
γ) Τποςτιριξθ πολλαπλϊν διεπαφϊν χριςτθ (user interfaces), κατϋ ελάχιςτον: 

 Web Client 

 Desktop Client 

 Mobile App (iOS, Android) 

 Custom interface, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του φορζα 
δ)Δυνατότθτα υλοποίθςθσ on-premisesκαι cloud (SaaS). 
ε)Διαφανι τιρθςθ των αρχείων εντόσ του Αποκετθρίου Εγγράφων (Document Repository / 
Vault) ϊςτε οι χριςτεσ να μθ γνωρίηουν τθν ακριβι τουσ κζςθ (file path). Δυνατότθτα 
χριςθσ πολλαπλϊν Αποκετθρίων Εγγράφων ανά server. 
ςτ)Δυνατότθτα τιρθςθσ των αποκετθρίων εγγράφων και μζςα ςε τρίτα ςυςτιματα, όπωσ 
π.χ. ςε blob πεδία τθσ βάςθσ δεδομζνων. 
η)Δυνατότθτα κατανομισ του υπολογιςτικοφ φόρτου εργαςίασ (load balancing) για 
αποφυγι φαινομζνων bottleneck. 
θ)Πολλαπλά επίπεδα κρυπτογράφθςθσ κατϋ ελάχιςτον : 

 Κρυπρογράφθςθ των εγγράφων ςτα αποκετιρια όπου βρίςκονται. Να περιγραφεί 
ο αλγόρικμοσ κρυπτογράφθςθσ. Σο κλειδί πρζπει να είναι >=256 

 Χριςθ τεχνικϊν ταυτοποίθςθσ μοναδικά των εγγράφων ςε κάκε ζκδοςι τουσ με 
secure hash fuctions 

 Χριςθ κρυπτογραφθμζνου καναλιοφ επικοινωνίασ (SSL) 
κ)Μθχανιςμόσ αςφχρονθσ ανταλλαγισ εγγράφων και μεταδεδομζνων τουσ, μεταξφ 
ανεξάρτθτων εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ εγγράφων και ροισ εργαςιϊν του ίδιου 
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λογιςμικοφ. Δυνατότθτα χρονικοφ προγραμματιςμοφ (χωρίσ χριςθ scheduler λειτουργικοφ 
ςυςτιματοσ) κφκλου ανταλλαγισ εγγράφων και δεδομζνων κακϊσ και ςχετικοφ 
επιχειρθςιακοφ κανόνα που να ικανοποιοφν. 
ι)Ο χριςτθσ κα πρζπει να μπορεί να προβεί ςε ρυκμίςεισ του ςυςτιματοσ όπωσ: 

 Οριςμόσ πιςτοποιθτικοφ ψθφιακϊν υπογραφϊν 

 Εμφάνιςθ / παράλειψθ παρακφρων κατά τθ διεκπεραίωςθ, για γρθγορότερθ 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 

 Εμφάνιςθ / παράλειψθ παρακφρου υπογραφϊν 

 Αποςτολι ι όχι των ςτοιχείων δρομολόγθςθσ με e-mail. 
Επιπλζον ο Διαχειριςτισ κα πρζπει να μπορεί να προβεί ςε ρυκμίςεισ όπωσ: 

 Μζγεκοσ ςελίδασ 

 Αρικμόσ ςελίδων 

 Αρικμόσ γραμμϊν που κα εμφανίηονται ςτισ λίςτεσ εγγράφων. 
 
Β.3.2. ΨΗΦΙΑΚΕΤΠΟΓΡΑΦΕ-DIGITALSIGNATURS 
α)Δυνατότθτα Ειςαγωγισ Ψθφιακϊν Τπογραφϊν (Digital Signatures) ςτα ζγγραφα, 
ςφμφωνα με τον κανονιςμό elDAS και με χριςθ χρονοςιμανςθσ υπογραφισ μζςω time-
stamp server. 
β)Τποςτιριξθ ψθφιακϊν υπογραφϊν μζςω: 

 USB Token 

 Απομακρυςμζνεσ (Saas – Tokenless) 

 Χριςθ μζςα από το Desktop και το Web Client και για τα δφο παραπάνω είδθ 
ψθφιακϊν υπογραφϊν 

 Χριςθ μζςα από το Mobile App απομακρυςμζνων υπογραφϊν. 
γ) Οι υπογραφζσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τα πρότυπα: 

 PAdES LT-Level ϊςτε να είναιLTV enable (Long Term Validation) 

 PAdES LT-Level (Long Term with Archive time-stamp). Δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ 
χρονοςιμανςθσ ςτο ζγγραφο, επικυρϊνοντασ τθν υπογραφι για μεγάλο χρονικό 
διάςτθμα μετά τθ δθμιουργία τθσ, ϊςτε να αντιμετωπιςκεί μακροπρόκεςμα θ 
εγκυρότθτα των υπογραφϊν. 

δ) Δυνατότθτα ειςαγωγισ πολλαπλϊν ψθφιακϊν υπογραφϊν ανά ζγγραφο. 
ε) Δυνατότθτα ειςαγωγισ ψθφιακϊν υπογραφϊν ςε πολλαπλά επιλεγμζνα από το χριςτθ 
ζγγραφα ςε μία κίνθςθ. 
ςτ) Ο χριςτθσ να μπορεί να ορίςει μορφι τθσ υπογραφισ του μζςω αρχείου εικόνασ που 
κα ςυνδζεται με το ψθφιακό του πιςτοποιθτικό. 
η) Δυνατότθτα να επιλζξει ο χριςτθσ τθν ςελίδα και τθν περιοχι πάνω ςτθ ςελίδα που κα 
ειςαχκεί θ υπογραφι. 
θ) Δυνατότθτα να δθμιουργοφνται μζςα από γραφικό περιβάλλον πρότυπα ζγγραφα 
(templates) πάνω ςτα οποία να ορίηεται: 

 Η ςελίδα και το ςθμείο ςτθ ςελίδα που κα ενταχκεί κάκε μία από τισ υπογραφζσ 

 Οι υπογράφοντεσ 

 Η ςειρά και θ ροι των υπογραφϊν. 
κ) Δυνατότθτα ειςαγωγισ αυτοματοποιθμζνα ψθφιακζσ ςφραγίδεσ (electronic seal) ςε όλα 
τα ζγγραφα που ειςάγονται ςτο ςφςτθμα. 
ι) Ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ ι και ο ίδιοσ ο χριςτθσ να μπορεί να ορίςει εναλλακτικό 
times tamp server ςε περίπτωςθ που ο βαςικόσ times tamp server δεν αποκρίνεται. 
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Β.3.3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ-DENELOPER’S KIT 
α) Παραμετροποίθςθ τθσ επικυμθτισ επιχειρθςιακισ λογικισ μζςω ενςωματωμζνου 
περιβάλλοντοσ ανάπτυξθσ, διάφανα προσ το λειτουργικό ςφςτθμα και τθ βάςθ δεδομζνων, 
μζςω υλοποιιςεων Low-Code / No-Code. 
β)Ενςωματωμζνο περιβάλλον ςχεδίαςθσ δομϊν αρχειοκζτθςθσ εγγράφων του ίδιου 
καταςκευαςτι, το οποίο να είναι μζροσ τθσ πλατφόρμασ, με τισ παρακάτω, κατϋ ελάχιςτον, 
λειτουργίεσ, χωρίσ ςυγγραφι κϊδικα: 

 Κακοριςμόσ πεδίων και τφπων χωρίσ περιοριςμοφσ ςτο πλικοσ και είδοσ ανά 
φόρμα 

 Κακοριςμόσ υποχρεωτικϊν πεδίων ι/και διαηευκτικι υποχρεωτικότθτα πεδίων 

 Κακοριςμόσ επιτρεπτϊν τιμϊν πεδίων 

 Κακοριςμόσ αρχικϊν τιμϊν πεδίων 

 Αυτόματθ δθμιουργία των πινάκων ςτο RDBMS 

 Δυνατότθτα μεταβολϊν ςε μεταγενζςτερθ ςτιγμι χωρίσ επθρεαςμό τθσ 
παραγωγικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

 Εμφάνιςθ / Απόκρυψθ πεδίων. 
γ)Ενςωματωμζνο περιβάλλον ςχεδίαςθσ δομϊν αρχειοκζτθςθσ εγγράφων του ίδιου 
καταςκευαςτι, το οποίο να είναι μζροσ τθσ πλατφόρμασ, με τουσ παρακάτω, κατϋ 
ελάχιςτον, αυτοματιςμοφσ, χωρίσ ςυγγραφι κϊδικα: 

 Μετρθτζσ 

 Ζλεγχο μοναδικότθτασ τιμϊν πεδίων 

 Απόδοςθ και τροποποίθςθ εξουςιοδοτιςεων υπό ςυνκικεσ 

 Ζναρξθ δρομολογιςεων και ροϊν εργαςίασ με ι χωρίσ τθ χριςθ ςχετικοφ πεδίου 
τφπου διαδικαςίασ 

 Σροποποίθςθ τιμϊν-ιδιοτιτων πεδίων μετά από ενζργεια ςε άλλα πεδία (events) 

 Δθμιουργία προτφπων (templates) 
δ) Ενςωματωμζνο περιβάλλον ςχεδίαςθσ διαδικαςιϊν (scenario based work flows) του 
ίδιου καταςκευαςτι, το οποίο να είναι μζροσ τθσ πλατφόρμασ, με τθν παρακάτω, κατϋ 
ελάχιςτον, λειτουργικότθτα, χωρίσ ςυγγραφι κϊδικα (Work flow Designer): 

 Διαγραμματικι απεικόνιςθ διαδικαςίασ 

 Δυνατότθτα χριςθσ διαγραμμάτων swimlane 

 ε κάκε βιμα να ορίηονται οι παραλιπτεσ από λίςτεσ χρθςτϊν ι/και ομάδων ι/και 
δυναμικϊν ρόλων που προζρχονται από το οργανόγραμμα, τα οποία τθροφνται ςτο 
ςφςτθμα διαχείριςθσ χρθςτϊν 

 ε κάκε βιμα να ορίηονται οι ςυνκικεσ τερματιςμοφ ι μετάβαςθσ ςε επόμενο 
βιμα και οι προκεςμίεσ διεκπεραίωςθσ 

 Τποςτιριξθ ςειριακϊν και παράλλθλων βθμάτων διαδικαςιϊν 

 Τποςτιριξθ ειδικϊν βθμάτων για ςυνζνωςθ αποτελεςμάτων από παράλλθλα 
βιματα 

 Τποςτιριξθ βθμάτων επιςτροφισ ςτο προθγοφμενο βιμα 

 Κάκε βιμα να ςυνδζεται από τα ζγγραφα και τισ πλθροφορίεσ που είναι 
απαραίτθτα για τθ διεκπεραίωςι του 

 Τποςτιριξθ εκδόςεων για workflows 
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ε)Ενςωματωμζνο περιβάλλον ςχεδίαςθσ διαδικαςιϊν (scenario based work flows) του 
ίδιου καταςκευαςτι, το οποίο να είναι μζροσ τθσ πλατφόρμασ, με τουσ, με τουσ 
παρακάτω, κατϋ ελάχιςτον, αυτοματιςμοφσ, χωρίσ ςυγγραφι κϊδικα (Work flow Designer): 

 Αυτόματθ μετάβαςθ ςτο επόμενο βιμα του ςεναρίου ροισ με τθν εκπλιρωςθ του 
τρζχοντοσ 

 Αυτόματθ επιλογι για τθν πορεία και το χειριςτι βιματοσ τθσ διαδικαςίασ, με 
βάςθ μεταδεδομζνα του ςυςτιματοσ ι ανάλογα με το φόρτο εργαςίασ και τθ 
διακεςιμότθτα 

 Δυνατότθτα «εξαιρζςεων» (exceptions) ςε βιματα και διαδικαςίεσ, με βάςθ 
χρονικό περιοριςμό, για τθν αλλαγι τθσ πορείασ μιασ διαδικαςίασ ι τθν αυτόματθ 
διεκπεραίωςθ 

 Αποςτολι ενθμερωτικϊν μθνυμάτων 

 φνδεςθ με φόρμεσ αρχειοκζτθςθσ και templates του ςυςτιματοσ κακϊσ και με 
τρίτα ςυςτιματα. 

ςτ)Δυνατότθτα εξαγωγισ (export) ςε μεταφερόμενθ μορφι τθσ παραμετροποίθςθσ 
(φόρμεσ, δεδομζνα, ςυνκικεσ, χριςτεσ, κανόνεσ αςφαλείασ, διαδικαςιϊν) και άμεςθσ 
ενεργοποίθςισ τθσ ςε νζα εγκατάςταςθ. 
η)Δυνατότθτα ειςαγωγισ (import) διαδικαςιϊν, με ζλεγχο, επαλικευςθ και αντιςτοίχιςθ 
(mapping) των χρθςτϊν, των ενεργειϊν, των τρόπων διεκπεραίωςθσ. 
 
Β.3.4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ 
α)Περιβάλλον διαχείριςθσ χρθςτϊν, όπου κακορίηονται: 

 Χριςτεσ 

 Ομάδα Χρθςτϊν 

 Οργανόγραμμα 
Δυνατότθτα αντιγραφισ προφίλ αςφάλειασ μεταξφ χρθςτϊν και ομάδων. 
β)Περιβάλλον διαχείριςθσ πολιτικισ αςφάλειασ, όπου κακορίηονται: 

 Σο ελάχιςτο και μζγιςτο κωδικϊν πρόςβαςθσ (password) 

 Δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ χριςτθ μετά από κακοριηόμενο πλικοσ 
αποτυχθμζνων προςπακειϊν. 

γ) Τποςτιριξθ Single Sign On (SSO) μζςω LDAP Server ι με διαςφνδεςθ ςε ςφςτθμα 
διαχείριςθσ χρθςτϊν του φορζα 
δ) Τποςτιριξθ two factor authentication των χρθςτϊν του ςυςτιματοσ, με χριςθ 
passwordκαι OTP περιοριςμζνθσ χρονικισ διάρκειασ (TOTP-Time Based One Time 
Password). 
ε)Τποςτιριξθ πολλαπλϊν επιλογϊν αυκεντικοποίθςθσ χριςτθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
Active Directory, SAML, Open ID Connect 
OAuth2.0 
ςτ)Αναλυτικι καταγραφι λειτουργιϊν που εκτελεί κάκε χριςτθσ ςτο ςφςτθμα (audit trail) 
κατϋ ελάχιςτον: 

 Όνομα χριςτθ 

 Ημερομθνία 

 Ώρα 

 Είδοσ ενζργειασ 

 ID αντικειμζνου που επεξεργάςτθκε. 
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η)Απόκρυψθ εγγράφων από μθ εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ ςε περιεχόμενα φακζλων, 
υποκζςεων και αποτελζςματα αναηιτθςθσ. 
θ)Κακοριςμόσ πολιτικισ αςφαλείασ με κατϋ ελάχιςτον: 

 Κακοριςμό δικαιωμάτων 

 φνδεςθ των παραπάνω με διαδικαςίεσ (π.χ κακοριςμόσ των παραλθπτϊν ςτουσ 
οποίουσ κάκε χριςτθσ ζχει δικαίωμα να προωκεί ζγγραφα και πλθροφορίεσ) 

 φνδεςθ των παραπάνω με τισ φόρμεσ αρχειοκζτθςθσ (π.χ. απόκρυψθ πεδίων 
αναλόγωσ των δικαιωμάτων του χριςτθ) 

 Κακοριςμό εξουςιοδοτιςεων (access lists), ανά ζγγραφο, ανά φάκελο, ανά 
υπόκεςθ και ανά φάκελο υπόκεςθσ. 

κ)υμμόρφωςθ του ςυςτιματοσ με τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό GDPR-(οδθγία 95/46/ΕΚ-
Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων) κακϊσ και τθν πρόςφατθ νομοκετικι 
ρφκμιςθ με τον ν. 4624/2019. Να τθροφνται κατϋ ελάχιςτον οι παρακάτω αρχζσ:  

 Audit trail 

 Right to be forgotten 

 Privacy by design 

 Privacy by default 
 
Β.3.5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗ-USERINTERFACE 
α)φςτθμα φιλικό προσ τουσ χριςτεσ, ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ ι γνϊςεων πλθροφορικισ. 
Όλο το περιβάλλον (user interface) του ςυςτιματοσ να υφίςταται ςτθν ελλθνικι και 
αγγλικι. 
β)Περιβάλλον χριςτθ ςυμβατό με τα τρζχοντα ςχεδιαςτικά πρότυπα και τεχνολογίεσ: 
λογικι Windows File Explorer & Office like, με προβολι λίςτασ φακζλων, προβολι μενοφ 
ςε μορφι tabs&ribbons, κ.α. 
γ) Περιβάλλον γριγορθσ επιςκόπθςθσ δεδομζνων και πρόςβαςθσ λειτουργιϊν 
(Dashboard), με δυνατότθτα δόμθςθσ και παραμετροποίθςισ του, αναλόγωσ των 
απαιτιςεων του χριςτθ και του ρόλου του ςτο οργανόγραμμα (personalization) χωρίσ 
ςυγγραφι κϊδικα, ςε επίπεδο: 

 Προβαλλόμενων γραφικϊν ςτοιχείων (widgets / portlets) 

 Ενεργειϊν (Quick Access Menu) 

 Δυνατότθτασ κακαριςμοφ κζςθσ και μεγζκουσ κάκε widget/portlet 

 Πολλαπλϊν tabsεμπεριεχόμενων widgets / portlets) 

 Δυνατότθτα διατιρθςθσ ι απόρριψθσ των αλλαγϊν χριςτθ ςτθ διάταξθ των 
αντικειμζνων ςελίδασ. 

Να παραςχεκοφν ςχετικά screenshots. 
δ)Σα ενςωματωμζνα και διακζςιμα για χριςθ γραφικά ςτοιχεία να είναι κατϋ ελάχιςτο: 

 Λίςτεσ Εγγράφων (τελευταίεσ 10 προβολζσ, Δεςμευμζνα Ζγγραφα κλπ 

 Λίςτεσ Ροϊν Εργαςίασ (Ειςερχόμενα ςε εξζλιξθ, Εξερχόμενα ςε εξζλιξθ, 
Διεκπεραιωμζνα τελευταίασ εβδομάδασ, κλπ) 

 Αποτελζςματα αυτόματθσ εκτζλεςθσ ερϊτθςθσ ςτο ςφςτθμα (query) 

 φνδεςμοσ ςε φάκελο του ςυςτιματοσ ι ςε εξωτερικι διεφκυνςθ url 

 Γραφιματα αποτελεςμάτων[Πίτα (Pie), Διάγραμμα (chartcolumn / row)] 

 Δείκτεσ Απόδοςθσ (KPls) 

 Ημερολόγιο (Calendar) 

 Λίςτα Εργαςιϊν (Tasks) 
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 Πίνακασ Ανακοινϊςεων (Announcements) 
Να παραςχεκοφν ςχετικά screenshots. 
ε)Αυτοματοποιθμζνοσ ζλεγχοσ τθσ εγκυρότθτασ των ειςαγόμενων δεδομζνων με άμεςθ 
προβολι ςχετικϊν μθνυμάτων ςφάλματοσ. 
ςτ)Άμεςθ πρόςβαςθ (από τθν αρχικι οκόνθ) ςε βαςικζσ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ: 

 Προβολι εγγράφων, φακζλων, βιβλιοκθκϊν εγγράφων 

 Ειςαγωγι / Δθμιουργία νζων εγγράφων, φακζλων, υποκζςεων, templates, 
εργαςιϊν 

 Προβολι ειςερχομζνων και εξερχομζνων διαδικαςιϊν 

 Δθμιουργία νζασ διαδικαςίασ 

 Διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν 

 Αναηιτθςθ εγγράφων, φακζλων, υποκζςεων, διαδικαςιϊν, χρθςτϊν 

 Εργαλεία ςυνεργαςίασ (Εργαςίεσ, Ημερολόγιο, Ανακοινϊςεισ). 
τατιςτικά ςτοιχεία. 
η)Άμεςθ πρόςβαςθ ςε όλα τα ςτοιχεία ενόσ εγγράφου, μζςα ςτο περιβάλλον εργαςίασ, με 
προβολι των παρακάτω, κατϋ  ελάχιςτον, χαρακτθριςτικϊν: 

 Ιδιότθτεσ (περιγραφι, χριςτθσ & θμερομθνία ειςαγωγισ) 

 τοιχεία χαρακτθριςμοφ (μεταδεδομζνα) με ιςτορικό αλλαγϊν 

 Εκδόςεισ 

 Προβολι ωσ PDF 

 υνθμμζνα και ςχετικά ζγγραφα 

 Ψθφιακζσ Τπογραφζσ 

 φνδεςθ με διαδικαςίεσ (ςυμμετοχι ςε ροι εργαςιϊν) 

 Φάκελοι και Τποκζςεισ ςτουσ οποίουσ περιζχεται 

 χόλια 
Εξωτερικόσ φνδεςμοσ (External Link). 
θ)Δυνατότθτα αυτοματοποιθμζνθσ εφρεςθσ εγγράφων με κοινά μεταδεδομζνα. Κατά τθν 
προβολι ενόσ εγγράφου και των ςτοιχείων χαρακτθριςμοφ του, κα πρζπει επιλζγοντασ 
ζνα από αυτά (π.χ. είδοσ εγγράφου, φορζασ, ζργο) να προβάλλονται αυτόματα (χωρίσ 
αναηιτθςθ) και όλα τα άλλα ζγγραφα του ςυςτιματοσ με τα ίδια μεταδεδομζνα. 
κ)Τποςτιριξθ φακζλων που περιζχουν / εμφανίηουν: 

 Ζγγραφα και Τποκζςεισ 

 Αποτελζςματα αναηιτθςθσ μεταδεδομζνων (ερωτιματα). 
υνδζςμουσ (link) ςε άλλουσ φακζλουσ. 
ι)Τποςτιριξθ πολλαπλϊν προτφπων εμφάνιςθσ λιςτϊν εγγράφων και αποτελεςμάτων (list 
view templates), ϊςτε οι χριςτεσ να κακορίηουν το επικυμθτό είδοσ και πλικοσ πεδίων 
(fields) δεδομζνων, τθ ςειρά και το πλάτοσ του. Κάκε φάκελοσ ι και λίςτα αποτελεςμάτων 
του ςυςτιματοσ να μπορεί να ζχει το δικό του πρότυπο εμφάνιςθσ πλθροφοριϊν, το οποίο 
δφναται να είναι διαφορετικό και ανά χριςτθ. 
ια) Προβολι των εγγράφων από ενςωματωμζνο PDFviewer με δυνατότθτεσ: 

 Μετάβαςθ ςε επόμενθ ςελίδα, προθγοφμενθ και ςυγκεκριμζνθ ςελίδα 

 Εμφάνιςθ thumbnails ςελίδων 

 Εμφάνιςθ PDF Bookmarks 

 Δυνατότθτα αναηιτθςθσ ςτο ςϊμα του PDF 

 Δυνατότθτα προςκικθσ annotation: 

 χόλια (comments) 
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 Κείμενο 

 Παραλλθλόγραμμα 

 Κφκλο 

 Βζλοσ 

 Highlight 

 φραγίδεσ 

 Επιςφναψθ αρχείου 

 Εικόνα (από αρχείο) 

 Web link 

 Αρχείο video και ιχου 

 Δυνατότθτα προςκικθσ passwordγια τθν εμφάνιςθ του pdf 

 Δυνατότθτα προςκικθσ password για τθν εκτφπωςθ του pdf 

 Δυνατότθτα επιλογισ κειμζνου / περιοχισ / ςελίδασ που μπορεί να αποκρυπτεί – 
διαγραφεί. Απαιτείται για τθν ανωνυμοποίθςθ των εγγράφων (anonymization). 

ιβ)Με τθ διαγραφι ενόσ εγγράφου να υπάρχει δυνατότθτα διαγραφισ, κατόπιν ςχετικισ 
ερϊτθςθσ επαλικευςθσ προσ το χριςτθ, των παρακάτω: 

 Εκδόςεισ εγγράφου 

 τοιχεία αρχειοκζτθςθσ 

 Φάκελοι ι και Τποκζςεισ που περιζχεται 

 χόλια 

 υνθμμζνα 
Οριςτικι διαγραφι από το ςφςτθμα. 
ιγ) Quick access menu για άμεςθ πρόςβαςθ ςε ενζργειεσ που εκτελεί ςυχνά ο χριςτθσ. 
ιδ)το περιβάλλον χριςτθ εμπεριζχεται webemailclient, ϊςτε να μθν απαιτείται θ χριςθ 
τρίτων προϊόντων για τθν πρόςβαςθ ςε αυτά (π.χ.Outlook, Thunderbird, Office 365, 
Gmailclient) με κατϋ ελάχιςτον τθν παρακάτω λειτουργικότθτα: 

 Δυναμικότθτα εμφάνιςθσ και διαχείριςθσ των emails από πολλαπλά accounts που 
ζχει ο χριςτθσ (εταιρικό, Gmail, Outlook 365, iCloud, κ.α.) 

 Εμφάνιςθόλωντωνφακζλωνανά email account (inbox, sent, outbox, user specific) 

 Δυνατότθτα πλιρθσ διαχείριςθσ ανά email (εμφάνιςθ, προϊκθςθ, απάντθςθ, 
εξαγωγι ςτο ςτακμό εργαςίασ). 

Ειςαγωγι και περαιτζρω πλιρθ διαχείριςθ ςτο υποςφςτθμα διαχείριςθσ εγγράφων και 
ροισ εργαςίασ. 
 
Β.3.6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΜΕ ΣΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-INTERGRATION 
α)Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με άλλα ςυςτιματα διαχείριςθσ οντοτιτων πλθροφοριϊν, 
παρζχοντασ τθ δυνατότθτα μικτοφ και πλιρουσ ολοκλθρωμζνου περιβάλλοντοσ 
διαχείριςθσ δεδομζνων. 
β)Δυνατότθτα ειςαγωγισ emailκαι των ςυνθμμζνων τουσ μζςα από το περιβάλλον του 
emailclient(π.χ. MSOutlook, MozillaThunderbird) μζςω κατάλλθλου Add-in / Plugin. Να 
παρζχεται δυνατότθτα αποκικευςθσ, αρχειοκζτθςθσ και διακίνθςθσ εγγράφων ςτο 
ςφςτθμα μζςα από το MSOutlook / MozillaThunderbird. 
γ)Δυνατότθτα ειςαγωγισ εγγράφων μζςα από το περιβάλλον του MSWordμζςω 
κατάλλθλου Add-in / Plugin. Να παρζχεται  δυνατότθτα αποκικευςθσ, αρχειοκζτθςθσ και 
διακίνθςθσ εγγράφων ςτο ςφςτθμα μζςα από το MSWord. 
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δ)Ενςωματωμζνο περιβάλλον ειςαγωγισ εγγράφων faxμζςω ςχετικισ ςφνδεςθσ με τουσ 
αντίςτοιχουσ Faxservers. Σο ςφςτθμα να υποςτθρίηει μεμονωμζνθ, επιλεκτικι και μαηικι 
αυτόματθ ειςαγωγι faxes. 
ε)Δυνατότθτα πιςτοποιθμζνθσ διακίνθςθσ και ανταλλαγισ εγγράφων με εξωτερικοφσ 
φορείσ και πρόςωπα, με αξιοποίθςθ του ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ eDelivery ςφμφωνα με 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ορίηονται από το CEF eDelivery DSI όςο και τισ 
προδιαγραφζσ αςφάλειασ και εμπιςτοςφνθσ που τίκενται από τον κανονιςμό eIDAS. 
ςτ)Δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ με τρίτα ςυςτιματα μζςω ApplicationProgrammingInterface 
(API) για ανάπτυξθ ςε web, desktop&mobile περιβάλλοντα (αναφζρατε αναλυτικά). 
 
Β.3.7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-DOCUMENT MANAGMENT 
α)Τποχρεωτικι δυνατότθτα διαχείριςθσ όλων των εγγράφων ανεξαρτιτωσ προζλευςθσ 
(scanner, θλεκτρονικό αρχείο) και τφπου (αρχεία κειμζνου, λογιςτικά φφλλα, 
παρουςιάςεισ, εικόνεσ, ιχοι, βίντεο, ιςτοςελίδεσ, κ.α.). 
β) υποςτιριξθ διαδικαςιϊν check out και check in. Κατά το checkoutθ δυνατότθτα 
αλλαγϊν ςε αυτό από άλλουσ χριςτεσ να είναι κλειδωμζνθ και να υπάρχει ειδικι 
ςιμανςθ. τθν περίπτωςθ check in updated εγγράφου, να δθμιουργείται νζα ζκδοςθ. 
γ)Ενςωματωμζνοσ μθχανιςμόσ ελζγχου & δθμιουργίασ εκδόςεων εγγράφων με: 

 Προβολι πλιρουσ ιςτορικοφ των διαφορετικϊν εγγράφων και ςτοιχεία των 
εκδοτϊν 

 Δυνατότθτα αυτόματθσ ενεργοποίθςθσ του μθχανιςμοφ δθμιουργίασ εκδόςεων. 
δ)Δυνατότθτα οριςμοφ τθσ ζκδοςθσ που κα ανακαλείται αυτόματα κάκε φορά που κα 
ανοίγει το ζγγραφο: θ πρόςφατθ (getlatest), θ πρϊτθ (το πρωτότυπο ζγγραφο), 
οποιαδιποτε ενδιάμεςθ ζχει ορίςει ο χριςτθσ ωσ επικυμθτι ι να ερωτάται ο χριςτθσ να 
επιλζξει. 
Να παραςχεκοφν ςχετικά screenshots. 
ε) Προςκικθ ςχολίων (comments) ςε ζγγραφα, με δυνατότθτα επεξεργαςίασ και 
διαγραφισ (από το δθμιουργό αυτϊν) και οριςμό των χρθςτϊν ι/και των ομάδων ςτουσ 
οποίουσ κα είναι ορατά. 
ςτ) Χαρακτθριςμόσ εγγράφων με δείκτθ «χρθςιμότθτασ» (rating). 
η) Δθμιουργία και χριςθ προτφπων εγγράφων (templates), τα οποία να ςυμπλθρϊνονται 
αυτόματα με βάςθ: 

 Μεταδεδομζνα του ςυςτιματοσ (π.χ. ςτοιχεία αρχειοκζτθςθ, δρομολόγθςθσ) 

 Πεδία ιδιοτιτων (Properties; fields) 

 ελιδοδείκτεσ (Bookmarks). 
θ)φνδεςθ πρότυπων εγγράφων (templates) με διαδικαςίεσ (workflows) και με πολλαπλζσ 
ψθφιακζσ υπογραφζσ. 
κ)Πλιρθσ εικόνα ιςτορικοφ αρχειοκζτθςθσ ανά ζγγραφο. Σιρθςθ των αλλαγϊν (updates) 
των ςτοιχείων αρχειοκζτθςθσ (μεταδεδομζνα) με εμφάνιςθ των παρακάτω ςτοιχείων ανά 
κατάςταςθ: 

 Χριςτθσ που μετζβαλε τα ςτοιχεία 

 Ημερομθνία και ϊρα 

 Νζα ςτοιχεία. 
ι)Προβολι ροϊν (ανοιχτζσ / ολοκλθρωμζνεσ) ςτισ οποίεσ ςυμμετείχε. 
ια)Τποςτιριξθ casemanagementγια διαχείριςθ υποκζςεων (ιεραρχικζσ δομζσ φακζλων και 
εγγράφων με λειτουργικότθτα κατϋ ελάχιςτον: 
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 Κάκε τφποσ υπόκεςθσ (CaseType) περιλαμβάνει ζνα ςφνολο πεδίων χαρακτθριςμοφ 
(φόρμα αρχειοκζτθςθσ) και μία εςωτερικι δομι ιεραρχικϊν φακζλων με 
προκακοριςμζνθ δομι 

 Τποςτθρίηονται πολλαπλοί τφποι υπόκεςθσ χωρίσ όριο, που μποροφν να 
δθμιουργθκοφν από το περιβάλλον παραμετροποίθςθσ 

 ε κάκε υπόκεςθ μποροφν να εντάςςονται χωρίσ όριο ζγγραφα ι και άλλεσ 
υποκζςεισ του ίδιου ι και διαφορετικοφ τφπου 

 Οι υποκζςεισ να διαχειρίηονται με παρόμοιο τρόπο με τα ζγγραφα, ωσ άλλο 
document type: αρχειοκζτθςθ, αναηιτθςθ, διακίνθςθ, πολιτικι αςφάλειασ, 
εμφάνιςθ ςε φακζλουσ και λίςτεσ 

 Δυνατότθτα Εξαγωγισ μιασ υπόκεςθσ, μαηί με τθν εςωτερικι τθσ δομι (ιεραρχικοί 
φάκελοι), ςε ςυμπιεςμζνθ μορφι (zipformat). 

ιβ) Τποςτιριξθrecordsmanagementγιακακοριςμότουκφκλουηωισ των οντοτιτων 
πλθροφοριϊν (εγγράφων, υποκζςεων) με δθμιουργία ςχιματοσ αρχειοκζτθςθσ (filingplan) 
και διάκεςθσ (dispositionplan). 
ιγ) Τποςτιριξθ εξωτερικϊν ςυνδζςμων (externallinks) για κοινοποίθςθ εγγράφων ςε 
τρίτουσ μθ χριςτεσ του ςυςτιματοσ (λειτουργία τφπου “WeTransfer”), με τισ εξισ κατϋ 
ελάχιςτον δυνατότθτεσ: 

 Οριςμόσ χρονικοφ ορίου εντόσ του οποίου μπορεί να γίνει μεταφόρτωςθ 
(download) 

 Οριςμόσ κωδικοφ πρόςβαςθσ (password) 

 Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν κατάςταςθ (εάν και πότε κατζβαςε το ζγγραφο ο 
εξωτερικόσ αποδζκτθσ) 

 Αποςτολι του υπερςυνδζςμου (link) είτε με email, αυτόματα μζςα από το ςφςτθμα 
ι ςε δεφτερο χρόνο, με αντιγραφι και επικόλλθςθ του ςυνδζςμου. 

ιδ) Δυνατότθτα οριςμοφ αντικαταςτάτθ – αναπλθρωτι (delegate), ο οποίοσ να 
αναλαμβάνει το φόρτο εργαςίασ άλλου χριςτθ όταν αυτό απαιτείται (π.χ. άδεια, 
αςκζνεια). Ο Αντικαταςτάτθσ κα πρζπει να λαμβάνει ςτα Ειςερχόμενά του τισ 
δρομολογιςεισ του χριςτθ που αντικακιςτά. 
ιε) Δυνατότθτα οριςμοφ «ΕΚ μζρουσ τρίτου» (onbehalf), δθλαδι να υποςτθρίηεται θ 
αποςτολι εγγράφων και θ εκτζλεςθ διαδικαςιϊν εκ μζρουσ άλλου χριςθ, όταν αυτό 
απαιτείται και με ςχετικι εξουςιοδότθςθ. Θα πρζπει να παρζχεται και δυνατότθτα 
αναηιτθςθσ και δρομολογιςεων που ζγιναν εκ μζρουσ του τρίτου χριςτθ. 
ιςτ)Τποςτιριξθ File Synchronization & Sharing Drive (λειτουργία τφπου Google Drive, One 
Drive, Drop box) με τθν εξισ λειτουργικότθτα: 

 Εμφάνιςθ ςτον FileExplorer του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ 

 Προβολι δομισ φακζλων, υποφακζλων, εγγράφων 

 Σα ζγγραφα που κα αποκθκεφονται ςτο Drive αυτό, τοπικά από τον υπολογιςτι του 
χριςτθ, να μεταφζρονται αυτόματα ςτο ςφςτθμα Διαχείριςθσ Εγγράφων & Ροϊν 
Εργαςίασ. 

ιη) Ενςωματωμζνοι εικονικοί εκτυπωτζσ (virtualprinters) για τθν αυτοματοποιθμζνθ 
ειςαγωγι εγγράφων από τρίτεσ εφαρμογζσ ςτο προςφερόμενο ςφςτθμα, κάνοντασ χριςθ 
μόνο τθσ λειτουργίασ εκτφπωςθσ τθσ εφαρμογισ (“File”-> “Printto”), με τισ παρακάτω 
προδιαγραφζσ: 

 Ανεξαρτθςία από τον τφπο εγγράφου (π.χ. ζγγραφα, βεβαιϊςεισ, τιμολόγια, 
ιςολογιςμοί) 

 Ανεξαρτθςία από το είδοσ τθσ τρίτθσ εφαρμογισ (π.χ. ERP,HRMS) 
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 Εξαγωγι πλθροφοριϊν (μεταδεδομζνα) που βρίςκονται ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία 
εγγράφου (datacapture) 

 Χριςθ των πλθροφοριϊν αυτϊν για ποικιλία ενεργειϊν, όπωσ αρχειοκζτθςθ ςτο 
ςφςτθμα, εκκίνθςθσ ροϊν εργαςίασ (π.χ. ζγκριςθ, υπογραφι κ.α.), αποςτολι μζςω 
email κ.α. 

 Δυνατότθτα εκτφπωςθσ του εγγράφου (ςε φυςικό εκτυπωτι) με μεταβολι τθσ 
μορφισ του, όπωσ προςκικθ νζων πεδίων, barcodeκ.α. 

 
Β.3.8. ΕΙΑΩΓΗΕΓΓΡΑΦΩΝ-DOCUMENTIMPORT 
α) Παροχι ενςωματωμζνου υποςυςτιματοσ, του ίδιου καταςκευαςτι για ειςαγωγι 
εγγράφων από ςαρωτζσ που υποςτθρίηουν το πρότυπο TWAIN, το οποίο να είναι μζροσ 
τθσ προςφερόμενθσ πλατφόρμασ. 
β) Δυνατότθτα barcoderecognitionκατά τθν ςάρωςθ των εγγράφων και υποςτιριξθ 
αυτόματθσ αρχειοκζτθςθσ από τα δεδομζνα αυτά. 
γ) Δυνατότθτα ειςαγωγισ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ κατά τθ ςάρωςθ των 
εγγράφων. 
δ) Αυτόματθ οπτικι αναγνϊριςθ χαρακτιρων (αδιόρκωτο OCR), ςτα ελλθνικά και τα 
αγγλικά, διάφανα προσ τον χριςτθ (για κάκε ειςαχκζν ςτο ςφςτθμα ζγγραφο υπό μορφισ 
εικόνασ (images, scanneddocuments). Σο αποτζλεςμα του OCR να ενθμερϊνει τουσ 
μθχανιςμοφσ ελεφκερου κειμζνου. 
ε) Δυνατότθτα εκκίνθςθσ διαδικαςιϊν, μετά τθ ςάρωςθ των εγγράφων: 

 Χειροκίνθτα, ανοίγοντασ το αντίςτοιχο πλαίςιο διαλόγου 

 Αυτόματα, επιλζγοντασ από ζνα ςετ προεπιλογϊν. 
Παραμετροποιθμζνα (Customized), δθλαδι χρθςιμοποιϊντασ ςυγκεκριμζνα 
μεταδεδομζνα αρχειοκζτθςθσ (π.χ. κωδικόσ εγγράφου, barcode). 
ςτ) Δυνατότθτα ειςαγωγισ εγγράφων ςε θλεκτρονικι μορφι ανεξαρτιτωσ τφπου και 
πλικουσ (μεμονωμζνα αρχεία, πολλαπλά αρχεία), μζςα από το περιβάλλον χριςτθ. 
η) Δυνατότθτα ειςαγωγισ με μία κίνθςθ με drag&drop μεμονωμζνων ι και πολλαπλϊν 
αρχείων, οποιαςδιποτε μορφισ, από τον FileExplorer&FindLists. Η ίδια λειτουργικότθτα να 
ιςχφει και ςε οποιαδιποτε άλλθ πθγι αρχείων που υποςτθρίηει drag&drop. 
θ) Δυνατότθτα ειςαγωγισemailμζςα από το webclientτου Outlook (Office 365), όπου κα 
υφίςτανται ςχετικζσ λειτουργίεσ ςτο περιβάλλον χριςτθ. 
κ) Κατά τθν ειςαγωγι των emails, μζςα από οποιαςδιποτε διαδικαςία, δίδεται θ 
δυνατότθτα διαχείριςθσ και των ςυνθμμζνων ωσ ανεξάρτθτα αρχεία / ζγγραφα. 
ι) Αυτόματθ ειςαγωγι εγγράφων από τρίτεσ πθγζσ, κατϋ ελάχιςτον από: 

 Φάκελο(File path ςεServer ιWorkstation) 

 Email account 

 FTP 

 Dropbox 
 
Β.3.9. ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ/ΑΝΑΖΗΣΗΗ-INDEXIN-SEARCHING 
α) Αρχειοκζτθςθ κάκε εγγράφου / αρχείου / υπόκεςθσ, που ειςάγεται ςτο ςφςτθμα, με 
πολλαπλοφσ τρόπουσ: 

 Μία ι περιςςότερεσ φόρμεσ αρχειοκζτθςθσ (ςφνολο από πεδία χαρακτθριςμοφ / 
ταξινόμθςθσ) 

 Κάκε φόρμα περιλαμβάνει πολλαπλά πεδία χωρίσ όριο ςτο πλικοσ και είδοσ τουσ, 
τα οποία δφναται να είναι οργανωμζνα ςε ενότθτεσ (tabs) 
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 Αυτόματθ αρχειοκζτθςθ μζςω τεχνολογιϊν filepropertiesι customfields (π.χ. 
MSWord, email) 

 Κακοριςμό και Ειςαγωγι νζων μεταδεδομζνων ςε ζγγραφα από το χριςτθ 

 Barcodes. 
β) Τποςτιριξθ πολλαπλϊν τφπων πεδίων ςτισ δομζσ (φόρμεσ) αρχειοκζτθςθσ, κατϋ 
ελάχιςτον: 

 Αλφαρικμθτικά 

 Ημερομθνίεσ 

 Λίςτεσ 

 Radio buttons 

 Check boxes 

 Λεξικά όρων 

 Ιεραρχικζσ λίςτεσ, κ.α. 
γ) Λειτουργικότθτα φορμϊν αρχειοκζτθςθσ, κατϋ ελάχιςτον: 

 Ενεργοποίθςθ ροϊν εργαςίασ 

 Ενεργοποίθςθ events 

 Ομαδοποίθςθ πεδίων ςε καρτζλεσ (tabs) 

 Αλλαγι εμφάνιςθσ αναλόγωσ των δικαιωμάτων του χριςτθ 

 Χριςθ προτφπων με προςυμπλθρωμζνα πεδία 

 Μαηικι αρχειοκζτθςθ. 
δ) Δυνατότθτα χριςθσ προτφπων αρχειοκζτθςθσ (formtemplates) με προςυμπλθρωμζνα 
πεδία (presetdatafields) για ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων ςε ομοειδι ζγγραφα. 
ε) Προβολι του ιςτορικοφ αρχειοκζτθςθσ (μεταδεδομζνα) με προβολι των παρακάτω 
ςτοιχείων: 

 Χριςτθσ που μετζβαλε τα ςτοιχεία 

 Ημερομθνία και ϊρα 

 Νζα ςτοιχεία αρχειοκζτθςθσ. 
ςτ) ΑναηιτθςθτφπουQuerybyExample (ςυμπλιρωςθ πεδίων ςε φόρμεσ) με:  

 Οποιουςδιποτε όρουσ (keywords) 

 υγκεκριμζνεσ τιμζσ ι περιοχι τιμϊν 

 Μικτζσ ερωτιςεισ (αλφαρικμθτικζσ ςυνκικεσ & όροι) 

 Λογικοφσ τελεςτζσ (AND, OR, NOT) 

 Χαρακτιρεσ μπαλαντζρ (wildcards)κθςαυροφσ και λεξικά όρων. 
η) Αναηιτθςθ ελεφκερου κειμζνου (FTR), παρζχοντασ: 

 Δυνατότθτα επζκταςθσ τθσ αναηιτθςθσ 

 Εγγφτθτα λζξεων 

 Εμφάνιςθ «προτάςεων» (suggestions) με βάςθ το ιςτορικό αναηθτιςεων ι τα 
μεταδεδομζνα. 

θ) Δυνατότθτα δθμιουργίασ ερωτιματοσ αναηιτθςθσ (query) από το χριςτθ, με επιλογι 
των επικυμθτϊν πεδίων / μεταδεδομζνων, το οποίο μπορεί να αποκθκευτεί για 
μελλοντικι χριςθ ι κα ςφνδεςθ ςε λίςτα εμφάνιςθσ (φάκελοσ, widget/portlet). 
κ) τθν αναηιτθςθ των εγγράφων, των υποκζςεων, των φακζλων και των ροϊν εργαςίασ, 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν όλα τα δεδομζνα αρχειοκζτθςθσ, διακίνθςθσ, χριςθσ και εν 
γζνει διαχείριςισ τουσ που τθρεί το ςφςτθμα: 

 Πεδία αρχειοκζτθςθσ – ταξινόμθςθσ (φόρμεσ) 

 Μεταδεδομζνα αρχείων (file properties, custom metadata) 
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 Δεδομζνα ςυςτιματοσ (π.χ. χριςτθσ ειςαγωγισ, θμερομθνία ειςαγωγισ, τφποσ 
αρχείου, κατάςταςθ χριςθσ, ζκδοςθ, κλπ) 

 Περιεχόμενο (content) 

 τοιχεία ροϊν εργαςίασ και διακίνθςθσ (workflow&routingexecutiondata). 
ι) Ενςωματωμζνο υποςφςτθμα γλωςςικισ επεξεργαςίασ που δζχεται ωσ είςοδο ζναν 
οποιοδιποτε λεκτικό τφπο τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και επιςτρζφει τον ι τουσ λθμματικοφσ 
τφπουσ ςτουσ οποίουσ αντιςτοιχεί, διάφανα για τον τελικό χριςτθ. 
ια) Δυνατότθτα εξαγωγισ των αποτελεςμάτων αναηιτθςθσ ςε μορφι pdf, excel, csv. 
 
Β.3.10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΡΟΗ ΕΡΓΑΙΩΝ-WORK FLOW MANAGEMENT 
α) Διακίνθςθ εγγράφων, φακζλων, υποκζςεων κ.α. και λοιπϊν οντοτιτων πλθροφορίασ: 

 Ad-hoc (μθ αυτόματοσ τρόποσ, ςειριακόσ, με κακοριςμό παραλθπτϊν επόμενου 
βιματοσ) 

 Εγκριτικζσ ςειριακζσ ροζσ δθμιουργοφνται γριγορα από το χριςτθ χωρίσ χριςθ 
ςχεδιαςτικοφ εργαλείου, με δυνατότθτα αποκικευςθσ και περαιτζρω χριςθσ ωσ 
πρότυπο (template) 

 Διαγραμματικζσ Ροζσ Εργαςίασ (Scenario based workflows), με χριςθ ειδικοφ 
ςχεδιαςτικοφ εργαλείου, με πολλαπλά ςειριακά ι και παράλλθλα βιματα, 
εναλλακτικζσ διαδρομζσ, δυνατζσ αποφάςεισ βθμάτων, κλπ. 

β) Κατά τθν ανάκεςθ (δρομολόγθςθ) να ορίηονται: 

 Παραλιπτεσ (χριςτεσ, ομάδεσ, ρόλοσ από οργανόγραμμα) 

 Προκεςμία διεκπεραίωςθσ 

 Προτεραιότθτα (χαμθλι, κανονικι, υψθλι) 

 Απαιτοφμενεσ ενζργειεσ (ανάγνωςθ, υπογραφι, κλπ) 

 Σρόποι διεκπεραίωςθσ 

 υνθμμζνα ζγγραφα 

 χόλια 

 Προβολι του ιςτορικοφ ανακζςεων με ςυγκεκριμζνο χριςθ / ομάδεσ ςτουσ 
οποίουσ γίνεται τϊρα ανάκεςθ (ειςερχόμενεσ και εξερχόμενεσ δρομολογιςεισ). 

γ) Δθμιουργία ροϊν εργαςίασ (δρομολογιςεων) από τον ίδιο το χριςτθ, χωρίσ τθ χριςθ 
ςχεδιαςτικοφ εργαλείου, αλλά μζςα από το περιβάλλον εργαςίασ του ςυςτιματοσ, με 
οριςμό: 

 Χριςτθ εκκίνθςθσ 

 Σίτλο 

 Ζγγραφο 

 χόλια 

 Επόμενο βιμα 

 Ενζργειεσ (ανάγνωςθ, υπογραφι) 

 ε περίπτωςθ ψθφιακισ υπογραφισ, να ορίηεται και θ κζςθ και το μζγεκόσ τθσ ςτο 
πρότυπο ζγγραφο (documenttemplate). 

δ) Κατά τθν εκκίνθςθ μιασ (αυτοματοποιθμζνθσ) ροισ να καταχωροφνται αυτόματα τα 
ςτοιχεία αρχειοκζτθςθσ του εγγράφου, ελαχιςτοποιϊντασ τισ κινιςεισ που κα πρζπει να 
κάνει ο χριςτθσ. 
ε) Πολλαπλζσ επιλογζσ για τθ διεκπεραίωςθ μιασ ανάκεςθσ: 

 φντομοσ τρόποσ, χωρίσ ςυγγραφι ςχολίων 

 Αναλυτικόσ τρόποσ, με ςυγγραφι ςχολίων. 
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ςτ) Επιλογι παραλιπτθ δρομολόγθςθσ είτε από τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ ι και από 
τισ επαφζσ του emailclient, του ςυςτιματοσ. 
η) Μθχανιςμόσ ειδοποιιςεων (notifications) προσ τουσ χριςτεσ ςχετικά με τισ 
εκκρεμότθτεσ ςτισ διαδικαςίεσ που ςυμμετζχουν, με πολλαπλοφσ τρόπουσ (π.χ. email, pop-
upmessage, desktopnotifications). 
θ) Φάκελοσ ειςερχομζνων (inbox) για κάκε χριςτθ, ο οποίοσ ενθμερϊνεται με τα νζα 
ζγγραφα ι/και υποκζςεισ που ζχουν ανατεκεί / χρεωκεί ςε αυτόν. 
κ) Φάκελοσ εξερχομζνων (outbox) που ζχουν ανατεκεί / χρεωκεί ςε άλλουσ χριςτεσ. 
ι) Προβολι όλων των πλθροφοριϊν ςχετικά με μια δρομολόγθςθ, όπωσ: 

 Κατάςταςθ 

 Χριςτεσ ςτουσ οποίουσ ζχει ανατεκεί 

 Ημερομθνίεσ ανάκεςθσ, λιξθσ και διεκπεραίωςθσ 

 Σρόποσ διεκπεραίωςθσ 

 Προτεραιότθτα 

 χετικά ςχόλια 

 υνθμμζνα ζγγραφα 

 Εμφάνιςθσ Ιςτορικοφ (audit trail) 

 Προϊκθςθσ ςε τρίτουσ χριςτεσ. 
ια) Πλθροφορία ςχετικά με τθν αποδοτικότθτα μιασ ροισ (πραγματικι διάρκεια ζναντι 
προγραμματιςμζνθσ διάρκειασ) ανά βιμα και για τθ ροι ςυνολικά. 
 
Β.3.11. ΕΠΟΠΣΕΙΑ & ΕΛΕΓΧΟ-REPORTING & MONITORING 
α) Δυνατότθτα δθμιουργίασ ςτατιςτικϊν εκκζςεων (lists, piecharts, linecharts, κ.α.) από το 
χριςτθ, χωρίσ τθ ςυγγραφι κϊδικα, μζςα από το περιβάλλον του χριςτθ (userinterface) 
του ςυςτιματοσ. 
β) Παραγωγι εκκζςεων (reports), θμερθςίωσ, εβδομαδιαίωσ, ετθςίωσ ι και χρονικό 
διάςτθμα που κα ορίηεται από το χριςτθ: 

 Κατάςταςθ δρομολογιςεων (ολοκλθρωμζνεσ / μθ ολοκλθρωμζνεσ) 

 Ειςθγμζνα ζγγραφα 

 Λίςτα πρόςφατων εγγράφων 

 Λίςτα δεςμευμζνων εγγράφων 

 Περιεχόμενα φακζλων 

 Λίςτα δρομολογιςεων. 
γ) Δθμιουργία reportsμε βάςθ ερωτιματα αναηιτθςθσ, με δυνατότθτα ςφγκριςθσ μεταξφ 
διαφορετικϊν «ςτιγμιότυπων». 
δ)Δθμιουργία ςτατιςτικϊν απόδοςθσ του ςυςτιματοσ (KPI – KeyPerformanceIndicator). 
 
Β.3.12. MODILE APP 
α) Mobile App διακζςιμο για κατζβαςμα ςε Apple App Store, Google Play Store. 
β) Πρόςβαςθ ςε όλο το αντικείμενο εργαςίασ του χριςτθ, αντίςτοιχα με τα υπόλοιπα 
περιβάλλοντα (Web / DesktopClient) κατϋ ελάχιςτον: 

 Φάκελοι εγγράφων 

 Τποκζςεισ (cases) 

 Προςωπικά ζγγραφα 

 Πρόςφατα ζγγραφα (Ιςτορικό) 

 Αγαπθμζνα 
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 Ανακοινϊςεισ 

 Εργαςίεσ 

 θμερολόγιο 
Να παραςχεκοφν ςχετικά screenshots. 
γ)Τποςτιριξθ: 

 Ειςαγωγισ εγγράφων από τα αρχεία τθσ ςυςκευισ και μζςω τθσ φωτογραφικισ 
μθχανισ 

 Διακίνθςθ εγγράφων μεταξφ χρθςτϊν (ad-hoc&scenario-based) 

 Διεκπεραίωςθσ εκκρεμοτιτων 

 Αποςτολισ εγγράφων μζςω  email 

 Ειςαγωγισ και διαχείριςθσ event ςτο θμερολόγιο 

 Ειςαγωγισ και διαχείριςθσ Εργαςιϊν (tasks) 

 Προβολι Ανακοινϊςεων 

 Offline λειτουργίασ. 
δ) Προβολι εγγράφων: 

 Ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ, ςελίδων ι προςανατολιςμοφ οκόνθσ (autorotation) 

 Με δυνατότθτα zoom in/out 

 Χωρίσ να απαιτείται θ εγκατάςταςθ του nativeapplication (π.χ. MSWord, Excel, 
email, viewer) 

 Εμφάνιςθ ςυνθμμζνων 

 Εμφάνιςθ εκδόςεων εγγράφων 

 Εμφάνιςθ δεδομζνων αρχειοκζτθςθσ. 
ε)Προβολι υποκζςεων: 

 Εμφάνιςθ δεδομζνων αρχειοκζτθςθσ 

 Εμφάνιςθ ιεραρχικισ δομισ φακζλων του 

 Πρόςβαςθ και προβολι των εμπεριεχόμενων. 
ςτ)Αναηιτθςθ ελεφκερου κειμζνου (fulltextretrieval – FTR), με τθν παρακάτω 
λειτουργικότθτα: 

 Αναηιτθςθ και ςτο περιεχόμενο των εγγράφων και ςτα μεταδιδόμενα 

 Κακοριςμόσ χρονικισ περιόδου 

 Εμφάνιςθ αποτελεςμάτων με επιςιμανςθ (highlight) των αναηθτοφμενων λζξεων / 
φράςεων. 

 
Β.3.13. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
α)Τποςτιριξθ πολλαπλϊν πρωτοκόλλων, ςφμφωνα με τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ 
οργανωτικισ δομισ του Φορζα. 
β)Τποςτιριξθ αυτόματθσ αρίκμθςθσ (autonumbering) και απόδοςθσ μοναδικοφ αρικμοφ 
πρωτοκόλλου, με ςτακερά και μεταβλθτά μζρθ. 
γ)Καταγραφι και κωδικοποίθςθ των πρωτοκολλθμζνων εγγράφων, κατϋ ελάχιςτον: 

 Ειςερχόμενο / Εξερχόμενο 

 Σφποσ Εγγράφου 

 Ημερομθνίεσ (Αποςτολισ, Παραλαβισ) 

 Απόρρθτο / Εμπιςτευτικό 

 Σρόποσ παραλαβισ (ταχυδρομείο, fax, email) 

 τοιχεία του αποςτολζα ι του αποδζκτθ ενόσ εγγράφου 

 Θζμα του εγγράφου 
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 Κατθγορία εγγράφου (εγκφκλιοσ, απόφαςθ, αίτθμα κλπ) 

 φντομθ περίλθψθ 

 τοιχεία χρζωςθσ εγγράφου 

 Φυςικόσ φάκελοσ φφλαξθσ του εγγράφου 

 Ημερομθνία διεκπεραίωςθσ αίτθςθσ ι εγγράφου 

 Βακμόσ προτεραιότθτασ αίτθςθσ ι εγγράφου (εξαιρετικά επείγον, κλπ) 

 χετικά ζγγραφα: υςχζτιςθ ενόσ εγγράφου με ζνα ι περιςςότερα άλλα ζγγραφα 

 φνδεςθ με ςυνθμμζνα ζγγραφα για τα οποία να τθροφνται πρόςκετα ςτοιχεία 
χαρακτθριςμοφ 

 Χαρακτθριςμόσ εξερχομζνου εγγράφου με δεδομζνα του ςυςτιματοσ «ΔΙΑ@ΤΓΕΙΑ» 
π.χ. «Προσ Ανάρτθςθ», Αρικμόσ Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (ΑΔΑ)», κλπ. 

δ)Μθχανιςμόσ ελζγχου λακϊν π.χ. διπλι καταχϊρθςθ εγγράφων (παραλαβι ταυτόςθμου 
εγγράφου από faxκαι ταχυδρομείο) και ειδοποίθςθ του χριςτθ με εμφάνιςθ ςχετικοφ 
μθνφματοσ. 
ε)Αυτόματθ ζκδοςθ αποδεικτικοφ παραλαβισ εγγράφου κατά τθν καταχϊρθςι του, με τα 
εξισ ςτοιχεία, κατϋ ελάχιςτον: 

 Όνομα Αποςτολζα 

 Αρικμό πρωτοκόλλου 

 Ημερομθνία πρωτοκόλλθςθσ 

 Θζμα 
Σο αποδεικτικό κατάκεςθσ να είναι προςαρμόςιμου μεγζκουσ κα να είναι δυνατόν να 
εκτυπϊνεται και ςε labelprinter. 
ςτ)Εκτφπωςθ barcode ςτο αποδεικτικό κατάκεςθσ για αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ 
ψθφιοποίθςθσ και ειςαγωγισ ςτο ςφςτθμα/ 
η)Τποςτιριξθ ςυςχζτιςθσ εγγράφων που ζχουν καταχωρθκεί ςτο πρωτόκολλο είτε 
δυναμικά, ςυμπλθρϊνοντασ τουσ αρικμοφσ πρωτοκόλλων, είτε αναηθτϊντασ αυτοφσ με 
ποικίλουσ ςυνδυαςμοφσ ςτοιχείων. 
θ)Τποςτιριξθ ταυτάρικμοφ πρωτοκόλλου για τα απαντθτικά ζγγραφα, εφόςον είναι 
επικυμθτό. 
κ)Διακίνθςθ των πρωτοκολλθμζνων εγγράφων μζςω του υποςυςτιματοσ διαχείριςθσ ροισ 
εργαςιϊν. 
ι)Διαχείριςθ και διακίνθςθ χεδίων Εξερχομζνων Εγγράφων ςτουσ αρμόδιουσ χειριςτζσ 
μζςω του υποςυςτιματοσ ροισ εργαςιϊν και δυνατότθτα εγκρίςεων με χριςθ ψθφιακϊν 
υπογραφϊν. 
ια)Αυτόματθ ανάρτθςθ ςτθν πφλθ ΔΙΑ@ΤΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) των 
χαρακτθριςμζνων ωσ «Προσ Ανάρτθςθ» εξερχομζνων εγγράφων. 
 
  

http://diavgeia.gov.gr/
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Γ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΕΠΕΚΣΑΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ PAPYROS 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ) 

 

Σο υφιςτάμενο ςφςτθμα λογιςμικοφ PAPYROS (Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα 
Διαχείριςθσ Ροισ Εγγράφων και Εργαςιϊν (Intelligent Information Management System) 
με τθν κατάλλθλθ παραμετροποίθςθσ κα πρζπει να υποςτθρίηει τουλάχιςτον τισ 
ακόλουκεσ λειτουργικζσ απαιτιςεισ: 

Χαρακτθριςτικά Απαίτθςθ Απάντθςθ Παρατθριςεισ 

Τποςτιριξθ ενεργειϊν χριςτθ κατϋ ελάχιςτον: 

 Είςοδοσ χριςτθ 

 Ανάκτθςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ 

 Κατάλογοσ κεματικϊν Φακζλων ανά 
υπθρεςία 

 Κατάλογοσ κεματικϊν κατθγοριϊν 

 Διακζςιμα είδθ αποφάςεων. 

ΝΑΙ   

Διαςφάλιςθ τθσ πλθρότθτασ, ακεραιότθτασ, 
εμπιςτευτικότθτασ και αςφάλειασ των 
δεδομζνων κατά τθ χριςθ και τθ δικτυακι 
διακίνθςι τουσ. 

ΝΑΙ   

Δυνατότθτα ακφρωςθσ Αρικμοφ Πρωτοκόλλου 
ςε κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ. 

ΝΑΙ   

Ηλεκτρονικι πρωτοκόλλθςθ ειςερχόμενθσ & 
εξερχόμενθσαλλθλογραφίασ. 

ΝΑΙ   

Σο ςφςτθμα να υποςτθρίηει τθ λειτουργία 
Εμπιςτευτικοφ Πρωτοκόλλου. 

ΝΑΙ   

Ψθφιοποίθςθ ζντυπων εγγράφων ςτθ βαςικι 
πφλθ ειςόδου τθσ αλλθλογραφίασ και 
θλεκτρονικι αρχειοκζτθςθ όλων των εγγράφων 
με δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ με εφαρμογζσ 
του MS OFFICE. 

ΝΑΙ   

Ηλεκτρονικι διακίνθςθ ειςερχόμενθσ και 
εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ μζχρι επίπεδο 
διευκυντϊν και θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ 
αυτϊν. Περεταίρω διακίνθςθ των εγγράφων να 
γίνεται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-
mail). 

ΝΑΙ   

Οργανωμζνθ τιρθςθ ςτοιχείων και εγγράφων 
με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ τθσ 
υπάρχουςασ διαδικαςίασ και δυνατότθτα 
τιρθςθσ εκδόςεων. 

ΝΑΙ   

Δυνατότθτα δθμιουργίασ ςχεδίων βάςει 
πρότυπων εγγράφων (templates). Παραγωγι 
εγγράφων βάςει προτφπων (templates) 
ενςωματϊνοντασ δφο (2) πρότυπα ζγγραφα. 

ΝΑΙ   

Διαςφνδεςθ με τθ Διαφγεια με ςκοπό τθν ΝΑΙ   
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αυτοματοποιθμζνθ καταχϊρθςθ των 
ειςερχομζνων εγγράφων με υπάρχον ΑΔΑ. 

Αυτοματοποιθμζνθ αποςτολι 
πρωτοκολλθμζνων μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου (e-mail), υλοποιϊντασ 
διαςφνδεςθ με MS Outlook, gmail, hotmail κ.α 

ΝΑΙ   

Εκτφπωςθ αποδεικτικοφ παραλαβισ 
πρωτοκόλλθςθσ για τον πολίτθ. 

ΝΑΙ   

Αυτοματοποιθμζνθ αποςτολι αποδεικτικϊν 
πρωτοκόλλθςθσ μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου (e-mail). 

ΝΑΙ   

Ευζλικτοι μθχανιςμοί αναηιτθςθσ των 
αποκθκευμζνων πλθροφοριϊν που 
προςφζρουν πρόςβαςθ με ταχφτθτα και 
αςφάλεια ςε όλα τα δεδομζνα. 

ΝΑΙ   

Τπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ και διενζργεια 
ελζγχων εφρυκμθσ λειτουργίασ. 

ΝΑΙ   

Προμικεια και ενεργοποίθςθ δζκα (10) ) 

απομακρυςμζνεσ Ψθφιακζσ υπογραφζσ 
(remotesignatures), χρονικισ διάρκειασ ενόσ (1) 
ζτουσ 

ΝΑΙ   

χεδίαςθ & υλοποίθςθσ Δομϊν αρχειοκζτθςθσ 
εγγράφων Αλλθλογραφίασ. 

ΝΑΙ   

Ειςαγωγι εγγράφου από το υπό δθμιουργία 
Κεντρικό φςτθμα αυτόματθσ ανταλλαγισ και 
διακίνθςθσ εγγράφων μεταξφ φορζων του 
Δθμοςίου που αναμζνεται να λειτουργιςει 
ςφμφωνα με τθν υποχρζωςθ του Ν.4440/2016 
άρκρο 24, που τροποποιεί το άρκρο 12 
Ν.3979/2011. Μζςω αυτοφ του Κεντρικοφ 
υςτιματοσ με κατάλλθλθ διεπαφι 
διαδικτυακισ ςυναλλαγισ (web service)κα 
δρομολογοφνται ςτο μζλλον όλα τα ζγγραφα 
μεταξφ των υπθρεςιϊν και φορζων ελλθνικισ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ. Η ςχετικι υποχρζωςθ του 
υςτιματοσ να διαλειτουργεί με το Κεντρικό 
φςτθμα κα πρζπει να δθλωκεί ότι κα 
καλυφκεί από τον Ανάδοχο, άνευ πρόςκετθσ 
επιβάρυνςθσ για τθν Ανακζτουςα Αρχι, όταν 
το Κεντρικό φςτθμα υλοποιθκεί και είναι 
διακζςιμο από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι 
εφόςον το προςφερόμενο φςτθμα βρίςκεται 
ςε κακεςτϊσ εγγφθςθσ / ςυντιρθςθσ. 

ΝΑΙ   

υςχζτιςθ μεταξφ των πρωτοκολλθμζνων 
εγγράφων. 

ΝΑΙ   

Κατά τθν πρωτοκόλλθςθ, να υπάρχει θ 
δυνατότθτα πρόςβαςθσ για ανάγνωςθ ςτο 

ΝΑΙ   
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περιεχόμενο ςυςχετιςμζνου εγγράφου και 
επιςτροφι ςτθν καταχϊρθςθ. 

Τλοποίθςθ αναφορϊν (reports). ΝΑΙ   

Τλοποίθςθ αςφάλειασ (VPN), ρόλοι /χριςτεσ 
(ςφςτθμα ταυτοποίθςθσ εμπλεκομζνων ςτισ 
διαδικαςίεσ) ςφμφωνα με το οργανόγραμμα 
του Νοςοκομείου. 

ΝΑΙ   

Ειςαγωγι ψθφιοποιθμζνθσ ζντυπθσ 
αλλθλογραφίασ που παραλαμβάνεται από το 
Σμιμα Πρωτοκόλλου ςτο ςφςτθμα 
θλεκτρονικισ διακίνθςθσ εγγράφων. 

ΝΑΙ   

Αποςυςχζτιςθ – Διεκπεραίωςθ εγγράφων και 
προετοιμαςία για αποςτολι αυτϊν (μζςω 
ΕΛΣΑ, Courier, κλπ). 

ΝΑΙ   

Δυνατότθτα χριςθσ κατάλλθλθσ εργαλειοκικθσ 
από το περιβάλλον του Microsoft Office για τθν 
ειςαγωγι των θλεκτρονικϊν εγγράφων. 

ΝΑΙ   

Ειςαγωγι θλεκτρονικϊν εγγράφων (e-mails, 
fax, doc, pdf, κτλ). 

ΝΑΙ   

Θα πρζπει να υποςτθρίηεται θ ενςωμάτωςθ 
ςυνθμμζνων εγγράφων, χωρίσ περιοριςμό ςτον 
τφπο αρχείου. 

   

Αυτόματθ απόδοςθ αρικμοφ πρωτοκόλλου ςε 
κάκε νζο ειςερχόμενο, είτε ψθφιοποιθμζνο, 
είτε θλεκτρονικό. 

ΝΑΙ   

Δυνατότθτα ταξινόμθςθσ, αρχειοκζτθςθσ και 
οργάνωςθσ του θλεκτρονικοφ αρχείου κάκε 
Διεφκυνςθσ/ Σμιματοσ με δυνατότθτα 
απόδοςθσ αρικμοφ πρωτοκόλλου είτε από το 
κεντρικό πρωτόκολλο, είτε από πρωτόκολλο 
τθσ/του Διεφκυνςθσ/ Σμιματοσ. 

ΝΑΙ   

Αυτοματοποιθμζνθ δρομολόγθςθ –διακίνθςθ 
των εγγράφων με χρζωςθ ςτουσ αρμόδιουσ 
υπαλλιλουσ. 

ΝΑΙ   

Δυνατότθτα κακοριςμοφ κατ' ελάχιςτον 
προκεςμίασ διεκπεραίωςθσ, προτεραιότθτασ 
και ςχολίων ςτισ ανακζςεισ. 

ΝΑΙ   

Προζλευςθ και Αποδζκτθσ 
ειςερχόμενου,εξερχόμενου & εμπιςτευτικοφ 
εγγράφου όπωσ: 

 Περιφζρειεσ 

 Διμοι 

 Ειςαγγελία 

 Τπουργεία και λοιποί φορείσ 

 Διάφορεσ Εταιρείεσ 

 Ιδιϊτεσ-φυςικά πρόςωπα κλπ. 

ΝΑΙ   
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Να υπάρχει θ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ, 
ανάκλθςθσ και ςυςχζτιςθσ τουλάχιςτον τουσ 
ακόλουκουσ τφπουσ εγγράφων: 

 Ειςερχόμενα 

 Εξερχόμενα 

 Εμπιςτευτικά. 

ΝΑΙ   

Να παρζχεται φιλικόσ και αποτελεςματικόσ 
μθχανιςμόσ αναηιτθςθσ των οντοτιτων 
πλθροφοριϊν με δυνατότθτα δυναμικισ 
αναηιτθςθσ εγγράφων με βάςθ ςυνδυαςμό 
οντοτιτων όπωσ: 

 Ημερομθνίεσ (ςφνταξθσ, δθμοςίευςθσ 
κλπ) 

 Σίτλουσ 

 Μεταδεδομζνα 

 Σφποσ εγγράφου (ειςερχόμενο, 
εξερχόμενο, εμπιςτευτικό) 

 Εκδίδουςα Αρχι 

 Περίλθψθ εγγράφου 

 Αποδζκτεσ 

 Αρικμόσ Πρωτοκόλλου κλπ. 

ΝΑΙ   

Να παρζχονται προκακοριςμζνα ερωτιματα 
αναηιτθςθσ και εντοπιςμοφ των εγγράφων 
βάςει του τφπου των εγγράφων: 

 Ειςερχόμενα ςε εκκρεμότθτα, 
χρεωμζνα, απαντθμζνα, 
αρχειοκετθμζνα, κοινοποιθκζντα, 
απεςταλμζνα, επιςτραφζντα 

 Εξερχόμενα απεςταλμζνα, απαντθμζνα, 
μθ απεςταλμζνα, αρχειοκετθμζνα, 
υπογεγραμμζνα 

 χζδια προσ υπογραφι, με τελικι 
υπογραφι, υφιςταμζνων υπθρεςιϊν, 
αρχειοκετθμζνα, υπογεγραμμζνα, 
επιςτραφζντα. 

ΝΑΙ   

Χρονοςιμανςθ πρωτοκόλλθςθσ: 

 Ημερομθνία & ϊρα καταχϊρθςθσ 

 Ημερομθνία & ϊρα μεταβολισ. 

ΝΑΙ   

Να υποςτθρίηεται θ προβολι ιςτορικοφ 
ενεργειϊν χριςτθ επί κάκε εγγράφου ωσ προσ 
τθ διαχείριςθ, διακίνθςθ και διεκππεραίωςι 
του. 

ΝΑΙ   

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να 
προςφζρει τισ παρακάτω υπθρεςίεσ: 

 Εκπαίδευςθ διαχειριςτϊν – εργαλεία 
διαχείριςθσ & παραμετροποίθςθσ 

ΝΑΙ   
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 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν ψθφιοποίθςθσ και 
ειςαγωγισ δεδομζνων 

 Παρουςίαςθ ςυςτιματοσ ςτουσ λοιποφσ 
χριςτεσ 

 Παραδοτζα εγχειρίδια χριςθσ (manuals) 
τθσ εφαρμογισ. 

Ο καταςκευαςτισ του λογιςμικοφ κα πρζπει να 
διακζτει πιςτοποίθςθ ISO-9001. 

ΝΑΙ   

Ο καταςκευαςτισ του λογιςμικοφ κα πρζπει να 
διακζτει πιςτοποίθςθ ISO-27001 (φςτθμα 
Αςφάλειασ Πλθροφοριϊν) ςε πεδίο εφαρμογισ 
ςχετικό με το αντικείμενο του Ζργου. 
Τποςτιριξθ του Ευρωπαϊκοφ Γενικοφ 
Κανονιςμοφ Προςταςίασ  Δεδομζνων GDPR. 

ΝΑΙ   

Να διακζτει λειτουργικό ςφςτθμα π.χ. MS Windows 
Server, Unix, Linux, κλπ. 

ΝΑΙ   

Να παρζχει υποςτιριξθ πολλϊν διεπαφϊν 
χριςτθ (userinterfaces), desktop, client, 
webclient, mobileApp (iOS, Android). 

ΝΑΙ   

Ειςαγωγι θλεκτρονικϊν υπογραφϊν 
(digitalsignatures) ςτα ζγγραφα με δυνατότθτα 
χριςθσ ψθφιακϊν υπογραφϊν πιςτοποιθτικϊν 
του φηευξισ ι άλλου πιςτοποιθμζνου φορζα. 

ΝΑΙ   

Αναλυτικι καταγραφι λειτουργιϊν κάκε 
χριςτθ ςτο ςφςτθμα (Audittrail) κατϋ 
ελάχιςτον: 

 Όνομα χριςτθ / ομάδασ, 

 Ημερομθνία και ϊρα 

 Είδοσ ενζργειασ 

 ID αντικειμζνου που επεξεργάςτθκε. 

ΝΑΙ   

 Κακοριςμόσ πολιτικισ αςφάλειασ 

 Κακοριςμόσ δικαιωμάτων 

 Κακοριςμόσ εξουςιοδοτιςεων. 

ΝΑΙ   

Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με άλλα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ πλθροφοριϊν και δεδομζνων. 

ΝΑΙ   

Δυνατότθτα ειςαγωγισ εγγράφων μζςα από το 
περιβάλλον  OFFICE. 

ΝΑΙ   

Δυνατότθτα: 

 Αποκικευςθσ 

 Αρχειοκζτθςθσ 

 Δρομολόγθςθσ  
το ςφςτθμα μζςα από τθν εφαρμογι. 

ΝΑΙ   

Δυνατότθτα ειςαγωγισ email και των 
ςυνθμμζνων τουσ μζςα από το περιβάλλον του 
MS OUTLOOK. 

ΝΑΙ   

Διαχείριςθ εγγράφων ανεξαρτιτωσ: ΝΑΙ   
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 προζλευςθσ (scanner, θλεκτρονικό 
αρχείο) 

 τφπου (αρχεία κειμζνου, λογιςτικά 
φφλλα, παρουςιάςεισ, βάςεισ 
δεδομζνων, εικόνεσ, βίντεο, ιςτοςελίδεσ 
κλπ). 

Τποςτιριξθ διαδικαςιϊν check in & check out. ΝΑΙ   

Δθμιουργία και χριςθ πρότυπων εγγράφων 
(templates). 

ΝΑΙ   

Τποςτιριξθ externalslinks για κοινοποίθςθ 
εγγράφων ςε τρίτουσ. 

ΝΑΙ   

Τποςτιριξθ File Synchronization and sharing 
Drive. 

ΝΑΙ   

Παροχι ενςωματωμζνου υποςυςτιματοσ για 
ειςαγωγι εγγράφων από ςαρωτζσ. 

ΝΑΙ   

Δυνατότθτα Barcoderecognition με τθ ςάρωςθ 
εγγράφων και υποςτιριξθ αυτόματθσ 
αρχειοκζτθςθ. 

ΝΑΙ   

Δυνατότθτα ειςαγωγισ ψθφιακισ υπογραφισ 
κατά τθν ςάρωςθ εγγράφων. 

ΝΑΙ   

Αυτοματοποιθμζνθ ειςαγωγι εγγράφων από 
τρίτεσ πθγζσ: emailaccount, dropboxdatabases 
κλπ. 

ΝΑΙ   

Μθχανιςμόσ ειδοποιιςεων (notifications) προσ 
τουσ χριςτεσ ςχετικά με τισ εκκρεμότθτεσ. 

ΝΑΙ   

Φάκελοσ ειςερχομζνων (inbox) για κάκε 
χριςτθ, ο οποίοσ ενθμερϊνεται με τα νζα 
ζγγραφα που ζχουν χρεωκεί / ανατεκεί ςε 
αυτόν. 

ΝΑΙ   

Φάκελοσ εξερχομζνων (outbox) που ζχουν 
χρεωκεί / ανατεκεί ςε αυτόν. 

ΝΑΙ   

Τποςτιριξθ πολλϊν πρωτοκόλλων ςφμφωνα με 
τισ οργανωτικζσ ανάγκεσ του Νοςοκομείου. 

ΝΑΙ   

Τποςτιριξθ αυτόματθσ αρίκμθςθσ 
(autonumbering) και απόδοςθσ μοναδικοφ 
αρικμοφ πρωτοκόλλου. 

ΝΑΙ   

Καταγραφι και κωδικοποίθςθ των 
πρωτοκολλθμζνων εγγράφων. 

ΝΑΙ   

Μθχανιςμόσ ελζγχων λακϊν π.χ. διπλι 
καταχϊρθςθ εγγράφων κλπ. 

ΝΑΙ   

Αυτόματθ ζκδοςθ αποδεικτικοφ παραλαβισ 
εγγράφου κατά τθν καταχϊρθςι του. 

ΝΑΙ   

Εκτφπωςθ barcodeςτο αποδεικτικό κατάκεςθσ 
για αυτοματοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ. 

ΝΑΙ   

Αυτόματθ ανάρτθςθ ςτθν πφλθ Διαφγεια. ΝΑΙ   

Παραγωγι εκκζςεων (reports). ΝΑΙ   
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Mobile App διακζςιμο για κατζβαςμα ςε Apple 
App Store Google App Store. 

ΝΑΙ   

Πρόςβαςθ ςε όλο το αντικείμενο εργαςίασ. ΝΑΙ   
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Γ΄ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

Όπσο ζην άξζξν 86, παξάγξ. 2, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν νη 

πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο. 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Γ΄ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

1.    ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην Ν. 4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα ζε θιεηζηφ ζθξαγηζκέλν 

θάθειν ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ησλ 

Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο [πξσηφηππν & αληίγξαθν], ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο [πξσηφηππν & αληίγξαθν] θαη ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο [πξσηφηππν & αληίγξαθν]. 

1.2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.2.1. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

1.2.2. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 

πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ 

παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά 

καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε 

ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ 

δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο 

δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε 

φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο 

παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 

1.3.Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

       Οη πξνζθνξέο, κε πνηλή απφξξηςεο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο 

θάθεινο πξνζθνξάο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:  

Πξνο: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

Σαρ. Γ/λζε    : Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ, Γνπδή  

Σ.Κ.              : 11527 

Τπεξεζία       : Σκ. Πξνκεζεηψλ 

Σειέθσλν      : 213 2013 152 

 

       ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ [αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, δειαδή : επσλπκία θαη ζε 

πεξίπησζε έλσζεο ηηο επσλπκίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ηελ απνηεινχλ, θαζψο θαη ηα 
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απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρ. δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail)] Γηα ηνλ 

πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ: (ΣΗΣΛΟ)   

        Αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο:                                              

        Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ : 

        Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο) πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ 

1.4. Μέζα ζηνλ θπξίσο  θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 

ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

1.4.1. ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ηεο πξνζθνξάο (Πξσηφηππα-Αληίγξαθα) 

ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε 

«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» . 

1.4.2. ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο (Πξσηφηππα-Αληίγξαθα) ηνπνζεηνχληαη ζε 

ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ».  

1.4.3. ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ επί πνηλή απνξξίςεσο (Πξσηφηππα-Αληίγξαθα) 

ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ 

έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

1.4.4. Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

1.4.5. Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο ζα 

θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ, επηζπκεηφ είλαη ε πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ επξεηήξην, ζην νπνίν ζα 

αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά 

ηα αλσηέξσ (π.ρ. θχιια ζπκκφξθσζεο: θχιια 16-19, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: θχιια 33-35, 

θ.ν.θ.)  

 1.4.6. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν - Σα 

δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα, θαζψο θαη ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα ππνβάιινληαη θαη 

γίλνληαη απνδεθηά, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014 - Με 

ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

1.5. Δπηζεκαίλνπκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθφινπζα : 

1.5.1. ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ κεγάινπ 

φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη 

αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο 

ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ 

1.5.2. Πεξηερφκελν επί κέξνπο θαθέισλ :      

        Α. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο (Άξζξν 93 Ν.4412/2016). Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο» πεξηέρεη ηα εμήο:  

         1. ην ΣΔΤΓ ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Θ΄ ηεο παξνχζαο. 

         2. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ζ΄.  

  3. Πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο 

       Β. Σερληθή πξνζθνξά. Ο θάθεινο «Σερληθή πξνζθνξά» πεξηέρεη:  

        ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο , ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θπιιάδηα, prospectus, 

εγγπήζεηο, εκπεηξία θ.η.ι.).  
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       Γ. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά (Άξζξν 95 Ν.4412/2016). Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» ζα 

πεξηέρεη ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ππνγεγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν απφ ηνλ 

λφκηκν/-νπο εθπξφζσπν/-νπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

        Όιεο νη ηηκέο ζα δίδνληαη ζε επξψ. Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ή ήζζνλνο αμίαο αηέιεηεο ή 

πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα θαιέζεη εγγξάθσο ηνπο 

πξνζθέξνληεο λα ηα δηεπθξηλίζνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 παξ 4 ηνπ Ν.4412/2016. 

1.5.3. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε 

«πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ 

γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή 

Δκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

1.5.4. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη 

ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε 

θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ 

δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο πνπ 

ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

1.5.5. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη 

δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν 

είηε θαηά ηελ ελψπηψλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηε ζρεηηθή 

γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο νη νπνίεο παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ιακβάλνληαο ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία 

ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

1.5.6.Σα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκώλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε 

απηνύο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

1.5.7. Δάλ απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε πξνβιέπεηαη φηη καδί κε ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα 

θαηαηεζνχλ θαη δείγκαηα ηνπ πιηθνχ, απηά θαηαηίζεληαη πξηλ απφ ηνλ δηαγσληζκφ ζηελ 

Τπεξεζία, ε δε ζρεηηθή απόδεημε ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά. Δθ φζνλ απαηηείηαη 

θαηάζεζε δεηγκάησλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 214 ηνπ Ν.4412/2016. 

1.5.8. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία ζην ηκήκα Γξακκαηείαο 

(Πξσηφθνιιν) κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε 

φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

1.5.9. ε πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο 

πξνζθνξέο δελ ηεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

1.5.10.Πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε 

ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. Δπίζεο επηζηξέθνληαη 

ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ θαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ 

Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, εθπξόζεζκα. 

1.5.11.Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαιαβήο & απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε 

δηαθήξπμε. 
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1.5.12.Ζ παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο & Απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

1.5.13.Σα πξαθηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνζθξάγηζεο επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο 

αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο.  

1.6. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπληξέρνπλ ζηνπο Γηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο ππνβάιινπλ 

καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο θαη επηδεηθλχνπλ αζηπλνκηθή  

ηαπηφηεηα ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο  θαηά ηελ παξνπζία ηνπο. 

1.7. ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, Τπεύζπλε δήισζε 

(όπσο εθάζηνηε ηζρύεη ζε εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4250/26-3-2014 

(ΦΔΚ 74/Α26-3-2014), ηνπ Ν. 1599/1986 ζύκθσλα κε ηελ νπνία δειώλεηαη: 

1.7.1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

1.7.2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

1.7.3. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

1.7.4. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.7.5. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

1.8. Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

1.8.1.Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο δελ ζα απνξξίπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο δελ 

αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή. 

1.8.2. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

1.8.3.Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ρξφλνπ 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

1.8.4. Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηψλ ηνπ είηε 

χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαο ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

1.8.5.Πέξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

 

2. ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ   (Άξζξν 103 

Ν.4412/2016) 

  

2.1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ην Ννζνθνκείν εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα 

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») γηα λα ππνβάιεη εληφο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014, 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα φζα δειψζεθαλ ζην έληππν ηνπ ΣΔΤΓ (φισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80, φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 

σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74, 

θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ άξζξσλ άξζξσλ 75 έσο 

78. Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή.  

2.2 Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππoβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
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1 αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, 

ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί 

ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο. Σν παξφλ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα 

αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο 

δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79, παξάγξαθνο 5, εδάθην α΄, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.  

2.3 Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο 

λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ 

ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη..  

2.4 Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 

απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απνξξίπηεηαη ε 

πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72, εθφζνλ είρε 

πξνζθνκηζζεί, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ 

θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 

δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε 

δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

2.5 Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ή ε πιήξσζε 

κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 θαη ηα άξζξα 75, 76 θαη 77, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72, εθφζνλ είρε 

πξνζθνκηζζεί, θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 75 ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

2.6 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Ννζνθνκείν γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο (ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) 

είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο (βι. άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016).  
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2.7 Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 

 

3. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ (ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΜΔΑ)                     

(Άξζξν 80 Ν.4412/2016)  

 

     Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (απνδεηθηηθά κέζα) πνπ θαιείηαη λα ππνβάιεη ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο είλαη ηα εμήο:  

Α) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην κέξνο ΗΗΗ.Α ηνπ ΣΔΤΓ (παξ. 1 άξζξν 73, ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, 

ηζνδχλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Σν παξφλ δηθαηνινγεηηθφ εθδίδεηαη γηα 

θαζέλα απφ ηα πξφζσπα πνπ ππνγξάθνπλ ην ΣΔΤΓ.  

Β) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην κέξνο ΗΗΗ.Β ηνπ ΣΔΤΓ (παξ.2α & 2β άξζξν 73, ιφγνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο) πηζηνπνηεηηθά 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (ζα αθνξά ηελ θχξηα θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε) θαη 

θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο -

κέινπο ή ρψξαο   

         Δπηπξφζζεηα, ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α’ 75), ζηελ νπνία λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο 

νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, λα θαηαβάιεη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηφλ πξνζσπηθφ  

     Γηα ην Β) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα κεξηκλνχλ λα απνθηνχλ εγθαίξσο πηζηνπνηεηηθά ηα 

νπνία λα θαιχπηνπλ θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο, 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 104παξ. 1ηνπ λ. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα 

ηα ππνβάινπλ, εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη 

        Γ) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην Μέξνο ΗΗΗ.Γ ηνπ ΣΔΤΓ  

        α) γηα ηνπο ιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ  2γ άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016,( ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε  

αθεξεγγπφηεηα ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα): Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ 

(.ΔΠ.Δ.) Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ,απηφ αληηθαζίζηαηαη   απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ 

ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή απφ έλνξθε βεβαίσζε ή ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 

νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.  

         β) γηα ηνπο ιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ  4β άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016 πηζηνπνηεηηθά πνπ 

εθδίδνληαη απφ ην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα λνκηθά πξφζσπα εθηφο 

ΑΔ, ελψ γηα ΑΔ απφ ην ΓΔΜΖ  

         γ)  γηα ηνπο ππφινηπνπο ιφγνπο ηεο παξ.4 ηνπ Ν. 4412/2016, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο φηη δελ 

ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζην κέξνο ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 

 Γ)    Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 

ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα  δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη 

αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 
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έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη 

ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ 

ΟΣΑ. 

Δ)  Βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο ή Πξσηνδηθείνπ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηεο 

εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξίαο, φπσο απηά γλσζηνπνηήζεθαλ ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. ε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηξνπνπνίεζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

          ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ  παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Σα παξφληα 

δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα – πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ είλαη έλσζε γηα θάζε θνξέα – κέινο ηεο.  

 

Πξνο απνθπγή ιαζψλ σο πξνο ηνλ ρξφλν έθδνζεο θαη ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν (δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο), θαηφπηλ 

δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 4605/2019 ιάβεηε ππ’ φςηλ ην ππ’ αξηζκ. πξση. 2210/19-4-2019 

(ΑΓΑ:66ΓΠΟΞΣΒ-Ε9Κ) έγγξαθν ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 

 

 

4.    ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ  (Άξζξν 105 Ν.4412/2016)  

 

4.1. Σν Ννζνθνκείν θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα 

εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ. επί απνδείμεη. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε ηνπ 

άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/16 (βιέπε άξζξν 6 ηεο παξνχζαο-ΔΝΣΑΔΗ).  

4.2. ηε ζπλέρεηα, ην Ννζνθνκείν θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν θαη ηνλ 

πξνζθαιεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο, θαζψο θαη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (εθφζνλ πθίζηαηαη 

αιιαγή).  

4.3. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα 

ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη κφλν ηεο ηηκήο. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16.  

4.4 Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο: α) ζηελ πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ηνπ άξζξνπ 3.2 ηεο 

παξνχζαο θαη β) ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 

ηνπ λ. 4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 

5.    ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

     -  Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε 

ησλ Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη 

αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 
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     - Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

6.     ΔΝΣΑΔΗ (Άξζξν 127 Ν.4412/2016) 

6.1. ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε πξνζεζκία 

άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε 

έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

6.2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά 

ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο 

άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ 

ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ην δηθαίσκα πξναίξεζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί 

δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηνπ Ννζνθνκείνπ, αλ ε έλζηαζε γίλεη 

δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  

 

 

7.   ΔΓΓΤΖΔΗ (Άξζξν 72 Ν.4412/2016)  

7.1. Δγγχεζε πκκεηνρήο  

       Γελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο. (Πξβι έθην εδ. ηεο παξ. 1.α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

4412/2016)  

  7.2.  Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο  

       Ζ Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, απεπζχλεηαη δε 

πξνο ην Ννζνθνκείν . Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηνλ θνξέα πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε 

επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο 

έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε 

εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε 

πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε 

ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη. ηα) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο  

      ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο παξάηαζεο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

θαηαζέζεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζχκβαζεο, λέα εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο 

νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο ηεο λέαο ζχκβαζεο (παξάηαζεο) 
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εθηφο ΦΠΑ. Σν απηφ απαηηείηαη θαη ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 

132 ηνπ Ν. 4412/2016, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο.  

       Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

       Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ έλαληη ηνπ 

πξνκεζεπηή.  

        Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  

        ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 

έλαληη ηεο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο  

 7.3  Έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ  

        Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο 

Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ 

ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 

παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 

επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.  

 7.4  Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

8. ΣΗΜΔ 

8.1.1. Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

8.1.2. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: 

        Η. Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α. 

        ΗΗ. Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο %, ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο (ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη 

εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία). 

        Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

8.2. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν 

λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

8.3. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία 

(άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη 

ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

8.4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.     

8.5. Πξνζθνξέο πνπ ζα ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηεο. 

8.6. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη 

ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα 

δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο απηά νξίδνληαη θαη ζηα αξ. 88-

89 ηνπ Ν. 4412/2016. 

8.7. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα 

ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχηαη λα παξέρνπλ 

απηά. 
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9. ΥΡΟΝΟ ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ    

Δθάπαμ 

 

 

10. ΥΡΟΝΟ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ 

ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Δ΄ 

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

 

A.ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα 

θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηελ ππεξεζία θ.ι.π. απφ ηε κε εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

 

 

B.ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΧΝ ΟΡΧΝ 

Με ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη ρσξίο άιιε δήισζε ή εηδηθή κλεία ζηελ πξνζθνξά, 

απνδεηθλχεηαη ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

                                

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ 

«Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

Σαρ. Γ/λζε : Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ – Γνπδή 

 

ΤΜΒΑΖ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΤΠΟΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΚΔΛΧΝ PAPYROS ΣΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΗΓΧΝ 

«ΜΑΡΗΑΝΝΑ Β.ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ-ΔΛΠΗΓΑ» ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΖΔΗ Χ 

ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ #### 

ΓΑΠΑΝΖ    €  #------- #  ΠΛΔΟΝ Φ.Π.Α. 

ΚΑΔ 0433 

ΑΓΑ: ΦΔΟΜ46906Δ-Ρ4Ζ 

Βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιώλ πιεξσκήο α/α 414/2021 

 

ήκεξα ηελ ................... νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη αθ’ ελφο κελ ν θνο ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Κ. 

ΠΑΠΑΑΒΒΑ, Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ», νλνκαδφκελνο εθεμήο, 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε «Φνξέαο», αθ’ εηέξνπ δε ε εηαηξεία …………………………….…… πνπ 

εδξεχεη ………………… θαη εθπξνζσπείηαη λνκίκσο απφ ηνλ/ ηελ 

……………………………………………... 

βάζεη ηνπ ππ’ αξηζ. …………………………………………… πξαθηηθνχ, νλνκαδφκελνο-ε εθ’εμήο, 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε «Αλάδνρνο», ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο:   

Με ηελ ππ’ αξηζ. 9/3/29-01-2021 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, εγθξίζεθε ε 

ζθνπηκφηεηα θαη ε δηελέξγεηα ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 

επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ Τπνζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ηαηξηθψλ Φαθέισλ PAPYROS ηεο 

Ογθνινγηθήο Μνλάδαο Παίδσλ «ΜΑΡΗΑΝΝΑ Β.ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ-ΔΛΠΗΓΑ» πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγήζεη σο χζηεκα Γηαρείξηζεο Αιιεινγξαθίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο Νν 8 κε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ζηηο 24-03-2021. 

Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. ……………… Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

πλεπεία ηεο απφθαζεο απηήο, ν Φνξέαο αλαζέηεη ζηνλ αλάδνρν θαη ν ηειεπηαίνο αλαιακβάλεη ηελ 

επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ Τπνζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ηαηξηθψλ Φαθέισλ PAPYROS ηεο 

Ογθνινγηθήο Μνλάδαο Παίδσλ «ΜΑΡΗΑΝΝΑ Β.ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ-ΔΛΠΗΓΑ» πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγήζεη σο χζηεκα Γηαρείξηζεο Αιιεινγξαθίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο 

θαη ζπκθσλίεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.    
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ΑΡΘΡΟ 1 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη κε ην ζπκθσλεηηθφ απηφ ηελ επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ Τπνζπζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Ηαηξηθψλ Φαθέισλ PAPYROS ηεο Ογθνινγηθήο Μνλάδαο Παίδσλ «ΜΑΡΗΑΝΝΑ 

Β.ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ-ΔΛΠΗΓΑ» πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Αιιεινγξαθίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφ ../../.. θαηαθπξσηηθή επηζηνιή πνπ απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο, ηνπο φξνπο θαη ηηο αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ θαη ηεο κε αξηζκφ 8 δηαθήξπμεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ         €  #--------- #       ζπκπ. ΦΠΑ 

 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΡΟΝΟ –ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Ζ παξάδνζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη άκεζα, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζην ΓΔΝΗΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ, Γνπδή. 

Ζ βεβαίσζε παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ  ζα ζπγθξνηεζεί κε 

Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΚΤΡΧΔΗ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

Σν Ννζνθνκείν γηα θάζε γεληθά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή κεηά  απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ  αξκνδίνπ νξγάλνπ ζα επηβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο  απφ ην Ν.4412/2016 

, δειαδή ζχζηαζε, πξφζηηκν, θήξπμε εθπηψηνπ απφ φιε ηε ζχκβαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ε απφδεημε ηεο νπνίαο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν αλ δελ θάλεη γλσζηά 

εγγξάθσο ζην Ννζνθνκείν ηα πεξηζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αλσηέξα βία κέζα ζε έλα (1) 

δεθαπελζήκεξν απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ απηά ηα νπνία αθνινχζεζε αδπλακία γηα ηελ νιηθή ε 

κεξηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ αλέιαβε, δελ έρεη ην δηθαίσκα λα επηθαιεζζεί ηελ αλσηέξα βία 

θαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΛΖΡΧΜΖ  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη εληφο 60 εκεξψλ, ην 3ν δεθαήκεξν ηνπ κελφο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ εθάζηνηε 

ηηκνινγίνπ κε επηηαγή (αθνχ πξψηα ζα ππνβιεζεί απφ ηελ επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ πξσηφθνιιν 

πνηνηηθήο εξγαζίαο),βάζεη ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηθαηνινγεηηθψλ.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη : 

Γελ ζα γίλεηαη πιεξσκή απφ ην Γεκφζην, ρσξίο πξνεγνχκελε πξνζθφκηζε απφ ηνλ Πξνκεζεπηή 

ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, πηζηνπνηεηηθνχ Η.Κ.Α., απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη αλππαξμία νθεηιήο ηεο 

επηρείξεζεο πξνο απηφ, δηαθνξεηηθά ζα απνδίδνληαη απφ ην Γεκφζην θαη’ επζείαλ ζην Η.Κ.Α., 
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ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν1239/82 άξζξν 2ν. Απφ ηελ πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα 

παξαθξαηεζεί ν πξνβιεπφκελνο, απφ ην άξζξν 24 Ν.2198/94, θφξνο εηζνδήκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

Χο εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ 

ππ’αξηζ.:..................................εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ……………...................................................... 

€ # ------ # πνπ ζα ηνπ επηζηξαθεί κεηά ηελ νινθιεξσηηθή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Ζ ζχκβαζε απηή δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016(ΦΔΚ 147/Α/2016) «Καλνληζκφο 

Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 

Γηα φζα ξεηά δελ αλαθέξζεθαλ έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) πεξί 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαζψο θαη νη λφκνη θαη νη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ 

Κξάηνπο. 

 

Ύζηεξα απφ απηά ζπληάρζεθε ε ζχκβαζε, ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη 

λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε πέληε φκνηα πξσηφηππα, ζε απιά θχιια ράξηνπ. 

Απφ ηα παξαπάλσ πέληε πξσηφηππα, ηα κελ ηέζζεξα παξακέλνπλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ην δε πέκπην ην παίξλεη ν Αλάδνρνο ν νπνίνο δήισζε φηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 

Ο Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηε ζπκβαηηθή αμία ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ 

ζχκθσλα κε ηηο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνχηνπ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 

ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 

ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ                       ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

        «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ»                                    Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ 

         Ο  ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

 

 

 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Ζ΄ 

 

ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, Τπεύζπλε δήισζε 

(όπσο εθάζηνηε ηζρύεη ζε εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4250/26-3-2014 

(ΦΔΚ 74/Α26-3-2014), ηνπ Ν. 1599/1986 ζύκθσλα κε ηελ νπνία δειώλεηαη: 

1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

3. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

4. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 

4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 

 
Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δει. 

 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 
 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή 
ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  
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        ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Θ΄ 

 

 

    Σν ΣΔΤΓ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηελ 

Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ηεο ΔΑΑΓΖΤ (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) θαη δηαηίζεηαη ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο δσξεάλ, κέζσ  ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Αξρήο ζε δχν κνξθέο αξρείνπ: Αξρείν 

PDF (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ H΄) ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν & Αξρείν doc (ζε επεμεξγάζηκε κνξθή), 

αλαξηεκέλν επηθνπξηθά καδί κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα ην ζπκπιεξψζνπλ, λα ην ππνγξάςνπλ θαη ην ππνβάινπλ 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε έληππε κνξθή.  
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ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 

θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [.......] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ , Γνπδή –Σ.Κ. 

115 27 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: .ΣΡΑΜΠΔΛΖ 

- Σειέθσλν: 213 2013 147, 213 2013 152 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: s.trabeli@paidon-agiasofia.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): www.paidon-agiasofia.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 

[72262000-9] 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [……] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [34] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

http://www.paidon-agiasofia.gr/
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ 

εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη 

θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή 

ή κεζαία επηρείξεζεiii; 

 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ 

θνηλνχ κε άιινποiv; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, 

ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 

ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, 

ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ
v
  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη 

ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο 

ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, 

είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη 

ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη 

V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
vi
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεvii· 

2. δσξνδνθία
viii,

ix· 

3. απάηεx· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοxi· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαοxii· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλxiii. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε 

εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xiv

 ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 

νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xv 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxvi: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 

αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο 

θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] 

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xvii 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

[] Ναη [] Όρη  
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(«απηνθάζαξζε»)
xviii

; 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλxix: 

[……] 

 





 51 

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xx

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ 

νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 

θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxi

 

ΦΟΡΟΗ 

 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): xxii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 

εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxiii

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο
xxiv

 

: 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 

απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε 

ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxv 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxvi

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
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κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε 

ηπρόλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxvii, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο
xxviii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
xxix

 θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα 

ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία 

ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 
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Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη 

φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 

ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, 

λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα 

παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή 

εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα 

ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο
xxx

; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι 

– IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε 

ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη
xxxi

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλxxxii. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην 

αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο 

ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε 

δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
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ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμφρια ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

v
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του 

Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα 

εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vi φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

vii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

viii φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

ix Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, 

τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 

54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και 

εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» 

(αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

x Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονομικών ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτιτων και των ςυναφών µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει 
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επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω 

απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ 

για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 

309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ 

νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και 

άλλεσ διατάξεισ”. 

xiii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των 

κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xiv Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 

του άρκρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

xx τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxi θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ 

δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 

καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 

ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ 

διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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xxiii Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxiv . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxviii Πρβλ άρκρο 48. 

xxix  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxx Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxi Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν 

τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία 

αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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