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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
∆ημ. Σούτσου 40, 4ος όροφος 
115 21 Αμπελόκηποι 
Τηλ. : 210 – 870 5015 
Fax : 210 – 6445633 
e – mail : yppa@haf.gr      
URL :  www.haf.gr 

 
Φύλλα ∆ιακήρυξης : 33 

 
 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 36/10 

 
∆ημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβου    

«Οδοντοπροσθετικών Εργασιών»  
Οδοντοπροσθετικού τμήματος 251 ΓΝΑ 

 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ιοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (∆ΑΥ) 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 13η Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 πμ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) –  
∆. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, 4ος όροφος, αίθουσα 430. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
200.280,00 €, για μια τριετία  (συμπεριλαμβανομένων των  
κρατήσεων)   

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 85130000 – 9  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Όπως αυτή ορίζεται αναλυτικά στο παράρτημα «Γ’» της 
παρούσας 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Τρία (3) έτη  
 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ 

6,144 %  επί της συμβατικής αξίας 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος  
4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή 
υπηρεσιών (επί της καθαρής συμβατικής αξίας) σύμφωνα 
με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ  
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ Ε.Κ. 

25 Μαΐου 2010 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

25 Μαΐου 2010 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΤΥΠΟ 

 25 Μαΐου 2010 

 
 

Έχοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 
 
  α. Τις διατάξεις του Ν.∆. 721/1970 (ΦΕΚ 251/Α’) «Περί 
Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάμεων» όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3257/2004. 
 
  β. Του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43/22-3-1994), άρθρο 24 
(Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 
 
  γ. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
∆απανών του Κράτους και Άλλες ∆ιατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27-11-1995). 
 
  δ. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του ∆ημόσιου Τομέα και 
Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995).  
 
  ε. Του Ν.2522/97 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και 
υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α΄ 178/8-9-97) 
 
           στ. Του Π∆ 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄ 138/5-6-2003). 
 
   ζ. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της 
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – 
Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή 
παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του ΚΠ∆). 
 

   η. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου 
(ΚΠ∆)» (ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007). 
 

   θ. Του Π.∆. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘‘περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α΄ 64/ 16-3-2007). 

    
 2. Τις κάτωθι αποφάσεις : 
 
  α. Την υπ΄ αριθ. Π1/4232/22-9-2007 Απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του ΚΠ∆ (Π.∆. 
118/07). 
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  β. Την υπ΄ αριθ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση 
ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300Β΄/3-12-2007) «Περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε 
Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάμεων και σε 
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές». 
 
  γ. Την υπ΄ αριθμ. Φ.831/Α∆.5458/Σ.1076/09-04-
2010/∆ΑΥ/Γ2/3α  εντολή διενέργειας διαγωνισμού (Ε∆∆) της Αναθέτουσας Αρχής 
(∆ιοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης/∆ΑΥ). 
 
   

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
 1. Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, σε 
ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, για την ανάδειξη εργολάβου «Οδοντοπροσθετικών Εργασιών» 
οδοντοπροσθετικού τμήματος του 251 ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 
200.280,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, για μια 
τριετία (ετήσια αξία 66.760,00 €).  

 

2. Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού ανά στάδιο και η 
υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών καθορίζονται στους γενικούς και ειδικούς 
όρους της παρούσας διακήρυξης, τις επισυναπτόμενες τεχνικές περιγραφές και το 
σχέδιο σύμβασης, ως τα παράρτημα «Α΄», «Β΄», «Γ΄» και «Ε΄» αντίστοιχα.  

 
 3. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 13η Ιουλίου 
2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ και τόπος η Υπηρεσία Προμηθειών της 
Πολεμικής Αεροπορίας (∆. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, αίθουσα διενέργειας 
διαγωνισμών γρ. 430).  
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού (με απόδειξη), δηλαδή μέχρι την 12η Ιουλίου 
2010 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 ή, εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα 
διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (ήτοι, 
την επιτροπή διενέργειας) από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας.  
 
 4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε 
άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 

5. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
∆ιαγωνισμού [εφεξής : «Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο άρθρο 7ο του παραρτήματος «Α’» (γενικοί όροι διακήρυξης 
διαγωνισμού). 

 
6. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι 

προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά 
σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.  
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7. ∆ικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι 
κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο των οδοντοπροσθετικών εργασιών : 

 

  α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

 

  β) Ενώσεις εργολάβων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

 

  γ) Συνεταιρισμοί. 

 

  δ) Κοινοπραξίες. 

   

Οι ενώσεις εργολάβων και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν 
ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα 
ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η 
σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της ∆ιοίκησης , η περιβολή ορισμένης νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 

8. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η υπηρεσία 
οδοντοπροσθετικών εργασιών θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής. 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»

2. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

4. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆΄»

5. ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε’» 

 

9. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β΄ του Π.∆. 118/2007 
(Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου – Κ.Π.∆.), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους 
εργολάβους ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό 
έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ’ αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες 
ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία 
αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. 

 

10. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ΄ του Π.∆. 118/2007, σε 
περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους εργολάβους  
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι 
και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της 
διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α΄ του ως άνω Π.∆/τος, αυτές 
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω 
προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους 
εργολάβους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο 
εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο 
προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης.  
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11. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο 
μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει 
στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου. 

 

 12. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης.  

 
 13. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για               
δημοσίευση :  

 

  α. Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (για το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων), στις 25 Μαΐου 2010. 

 

β. Στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στις 25 Μαΐου 2010.  

 

  γ. Στον ελληνικό τύπο στις στις 25 Μαΐου 2010 και 
συγκεκριμένα στις εφημερίδες : 

 

         ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ : 

 

  1) ΕΞΠΡΕΣ 

  2) ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 

  3)   ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 

  

 14. Περίληψη της διακήρυξης : 

 

         α.  Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας 
Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) και  

  

β.  Θα αποσταλεί για ανάρτηση στους ακόλουθους φορείς : 

 

   (1). Στα βιοτεχνικά, επαγγελματικά, βιομηχανικά και 
εμπορικά Επιμελητήρια.  

 

   (2). Στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων 
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). 

 

15. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν την Υπηρεσία. 
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16. Αντίγραφα του πλήρους σώματος της διακήρυξης διατίθενται ως 
ακολούθως :  
 
  α. Σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία μας (Γραφείο 404, στη 
διεύθυνση ως μνημονεύεται ανωτέρω, στις ώρες διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι 
∆ευτέρα έως Παρασκευή 8:30 – 14:00). 
 
  β. Σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της 
Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr). 
 
 
 17. ∆ιευκρινίζεται ότι το κόστος κάθε αντιτύπου της παρούσας 
διακήρυξης ανέρχεται σε # 15,00 # ευρώ (€), το οποίο καταβάλλεται από τους 
υποψήφιους για συμμετοχή στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν γνώση 
των όρων της διακήρυξης από την έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση αυτής, ως 
ακολούθως :  
 
  α. Με καταβολή μετρητών στη ∆ιαχείριση Χρηματικού της 
Υπηρεσίας μας (γραφείο 427, στη διεύθυνση ως μνημονεύεται ανωτέρω, στις ώρες 
διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι από ∆ευτέρα έως Παρασκευή (8:30 – 14:00). 
 
  β. Μέσω κατάθεσης του αντιτίμου στον λογαριασμό υπ’ αριθμ. : 
(ΙΒΑΝ) GR12 0110 0400 0000 0405 4511 086 (SWIFT : ETHNGRAA) της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ ΜΤΑ (Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας), με την 
αιτιολογία «Κόστος ∆ιακήρυξης 36/10 – ΥΠ/ΠΑ».  
 

          γ. ∆ιευκρινίζεται ότι ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ για συμμετοχή στον εν 
λόγω διαγωνισμό αποτελεί η εν λόγω καταβολή, η οποία θα βεβαιώνεται με την 
αντίστοιχη απόδειξη εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
 
 
 18. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινήσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων 
υποψήφιων συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Προς τούτο, οι υποψήφιοι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, που λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης μέσω του 
διαδικτύου ή καταβάλλουν το αντίτιμο μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην 
παρ. 17β., παρακαλούνται για την έγκαιρη υποβολή στην Υπηρεσία μας των 
στοιχείων επικοινωνίας τους (μέσω fax ή email), ώστε να καθίσταται δυνατή η 
ενημέρωσή τους.  
 
 
 19. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
Τμήμα Προκήρυξης της Υπηρεσίας μας, με στοιχεία επικοινωνίας ως αναγράφεται 
ανωτέρω (αρμόδιος χειριστής : M.Y με Α΄ Βαθμό Τσιώλη Πην.). 
 
 
 20.   Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων για την υπηρεσία 
οδοντοπροσθετικών εργασιών θέματος εγκρίθηκε με την από 
Φ.831/Α∆.5458/Σ.1076/09-04-2010 διαταγή της ∆ΑΥ/Γ2/3α. 
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21.   Αναθέτουσα Αρχή : ∆ιοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (∆ΑΥ) / 
Αεροδρόμιο Ελευσίνας. 
 
 
 
 

Αθήνα :  στις 25 Μαΐου 2010 
 
 
 
 
 
 
 

Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος ∆ανιηλίδης 

 
                                                                        ∆ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ 

 
 
        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
         Ο Γραμματέας ΥΠ/ΠΑ 
 
               Μίχος Θωμάς 
             Μ.Υ με Α’ Βαθμό 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 36/2010) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Α΄» 

 
 

 ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Άρθρο 1ο  
Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συμμετοχής 

 

 1. ∆ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι 
κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας οδοντοπροσθετικών εργασιών. 
Οι προσφέροντες  υποβάλλουν με την προσφορά τους  στον κυρίως φάκελο, κατά 
την διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του Π.∆. 118/2007 και σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται 
στη συνέχεια. Εντός του κυρίου φακέλου τοποθετείται επίσης, προαιρετικά, 
συνοδευτική επιστολή του προσφέροντος, με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς 
στο διαγωνισμό και συνοπτική παρουσίαση αυτής. 
 
  α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Εντός του κυρίως 
φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω 
δικαιολογητικά συμμετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν : 
 
   (1) Οι Έλληνες πολίτες : 
 
    (α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 
(ήτοι 5% των 200.280,00 €), σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 12 
του παρόντος παραρτήματος (άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π∆ 
118/2007). 
 
    (β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην     
οποία : 
     1/ Να αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
     2/ Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς, 
      α/ δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση 
(1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, δηλαδή α) για κάποιο από 
τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, β) για κάποιο από τα 
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας, απ’ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, ή γ) για κάποιο από 
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, όπως όλα αυτά 
εξειδικεύονται κατωτέρω, στην παρ.2 του παρόντος άρθρου, υπό στοιχ. α(1) (α), 
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      β/ δεν τελούν σε κάποια από τις 
αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 
118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 
      γ/ είναι φορολογικά και 
ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, δηλαδή ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), 
      δ/ είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 
(4) του εδ. α΄ της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 
118/2007 και  
      ε/ η επιχείρησή τους δεν τελεί σε 
κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδαφ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π∆ 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση 
και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης. Επιπλέον, ότι δεν τελούν σε παύση εργασιών, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών, και δεν έχει κινηθεί σε 
βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 
 
     3/ Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για 
την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 20 του ιδίου ∆ιατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη 
(άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ Π∆ 118/2007). 
 
    (γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του 
Π∆ 118/2007). 
 
    (δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι : 
     1/ δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση 
με την επαγγελματική τους ιδιότητα και 
     2/ δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται με την παρούσα 
διακήρυξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.∆. 60/2007 ή όταν δεν έχουν 
παράσχει τις πληροφορίες αυτές (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.∆. 60/2007). 
 
     (ε) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται : 
     1/ ότι δεν υφίστανται άλλοι νομικοί 
περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, εκτός από αυτούς που 
μνημονεύονται στην ανωτέρω παρ. 1α(1)(β)2/ε/. 
     2/ ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή 
τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
     3/ ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των 
συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου 
τομέα, 
     4/ ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που 
περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό 
τους, καθώς και 
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    (στ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και 
την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 
    (ζ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται από τον συμμετέχοντα ότι έχει λάβει 
γνώση της διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 66 του Ν∆1400/73 ότι δεν θα 
χρησιμοποιήσουν (άμεσα ή έμμεσα) αντιπροσώπους μόνιμους στην εφεδρεία 
αξιωματικούς ή μόνιμους απόστρατους Αξκους που έχουν ανακληθεί στην 
ενέργεια, για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. 
 

(η) Απόδειξη καταβολής αντιτίμου της 
διακήρυξης. 

 
(θ) Τα πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής που 

μνημονεύονται στο άρθρο [1] των ειδικών όρων της διακήρυξης. 

 
 
   (2) Οι αλλοδαποί : 
 
 
    (α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 
(ήτοι 5% των 200.280,00 €), σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 12 
του παρόντος (άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π∆ 118/2007). 
 
    (β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, η οποία θα έχει το 
περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. α(1)(β) (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ 
του Π∆ 118/2007). 
 
    (γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986 (με θεώρηση γνήσιου υπογραφής), με την οποία θα δηλώνεται 
από τον συμμετέχοντα ότι έχει λάβει γνώση της διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 
66 του Ν∆ 1400/73 ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν (άμεσα ή έμμεσα) αντιπροσώπους 
μόνιμους στην εφεδρεία αξιωματικούς ή μόνιμους απόστρατους Αξκούς που έχουν 
ανακληθεί στην ενέργεια, για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την 
αποστρατεία τους. 
 
    (δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π∆ 
118/2007). 
 
    (ε) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό 
στοιχ. α(1)(δ) (άρθρο 43 παρ. 2 του Π∆ 60/2007). 
 
    (στ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό 
στοιχ. α(1)(ε) και α(1)(στ). 
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(ζ) Απόδειξη καταβολής αντιτίμου διακήρυξης. 
    

(η) Τα πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής που 
μνημονεύονται στο άρθρο [1] των ειδικών όρων της διακήρυξης. 
 
 
   (3) Τα voμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά : 
 
    (α) Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των 
παραγράφων α(1) και α(2) αντιστοίχως. ∆ιευκρινίζεται ότι : 
 
     1/ οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω 
υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και 
Ε.Ε. και τον πρόεδρο του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ,  
     2/ οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω 
υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται αντιστοίχως απ’ αυτούς. 
    
    (β) Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και 
της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά 
πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα :  
     1/ ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο 
στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 
καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το 
αντίστοιχο ΦΕΚ.  
     2/ βεβαίωση της αρμόδιας κατά 
περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική 
καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 
νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα 
ΦΕΚ. 
 
    (γ) Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 
προσκομίζουν επιπρόσθετα :  
     1/ ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο 
στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή της χώρας στην οποία 
εδρεύει το νομικό πρόσωπο, τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο 
διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο έγγραφο που αποδεικνύει, 
με βάση τη Νομοθεσία της χώρας, την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας. 
     2/ βεβαίωση της αρμόδιας κατά 
περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής από την οποία να προκύπτει η αρχική 
καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι εκάστοτε τυχόν μεταβολές που έχουν 
επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία 
στα αντίστοιχα έγγραφα δημοσιότητας. 
 
   (4) Οι Συνεταιρισμοί : 
 

     Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. α(1), α(2) και α(3). ∆ιευκρινίζεται 
ότι : 

 
     α) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες 

δηλώσεις αφορούν τον Πρόεδρο του ∆Σ του συνεταιρισμού και 
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     β) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες 

δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν. 
 
 

   (5) Οι ενώσεις εργολάβων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά και οι κοινοπραξίες : 
 
    (α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, για τον κάθε εργολάβου που συμμετέχει στην ένωση ή την 
κοινοπραξία.  
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας. 
 
    (β) ∆ήλωση σύστασης ένωσης εργολάβων ή 
κοινοπραξίας, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, 
στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους 
συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον 
καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον 
αναπληρώνει. 
 
   (6) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει 
κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό 
δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του 
κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω 
κατηγορίες υποψηφίων. 
 
   (7) Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων 
πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
  β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται 
αναλυτικά στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος. 
 
  γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής 
προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6 του παρόντος 
παραρτήματος. 
 
 
 2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π∆ 
118/2007, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998, 
οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω 
έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π∆ 118/2007:  
 
  α. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3 
του Π∆ 118/2007, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα : 
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    (1) Οι Έλληνες πολίτες : 
 
     (α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα : 
 
      1/ Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ. 
1 του Π∆ 60/2007, δηλαδή : 
       α/ συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 
       β/ δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 
195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
       γ/ απάτη, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
       δ/ νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK 
του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 173/1995) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 305/2005). 
      2/ Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 
2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με το 
αντικείμενο της υπηρεσίας οδοντοπροσθετικών εργασιών. 
      3/ Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ 
περ. 1 του Π∆ 118/2007).    
    
     (β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (άρθρο 6 
παρ. 2 εδ. α΄ περ. 2 του Π∆ 118/2007).  
 
     (γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια 
κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως 
άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 1 του Π∆ 118/2007). 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (β) και (γ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό .  
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους 
τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του 
(συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνο τους εργαζόμενους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης 
στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του 
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συμμετέχοντος, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του εργολάβου, με την οποία θα 
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 
απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα 
λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
 
    (δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με 
το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά 
τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν 
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 4 του Π∆ 118/2007).  
 
 
   (2) Οι αλλοδαποί :  
    
    (α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου 
εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην 
παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. 2α(1)(α) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β΄ περ. 1 του Π∆ 
118/2007).  
 
    (β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α΄ της 
παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β΄ περ. 2 του Π∆ 118/2007). 
Για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην επιχείρηση 
του συμμετέχοντος αλλοδαπού, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του εργολάβου 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας 
αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα της η επιχείρησή του, με την οποία θα 
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 
απασχολούμενοι σ’ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.  
 
    (γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6 παρ. 
2 εδ. β΄ περ. 3 του Π∆ 118/2007).  
 
   (3) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :  
 
    (α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα (άρθρο 6 παρ. 
2 εδ. γ΄ περ. 1 του Π∆ 118/2007).  
∆ιευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι 
στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των 
διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία 
(καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κ.λ.π.), τα εξής :  
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     1/ Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα : 
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του 
εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους 
είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό. 
 
     2/ Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα : 
υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου 
αυτό έχει την έδρα του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους 
οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό. 

 Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου. 

 
     (β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 
του Ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 
του Π∆ 118/2007). 

 
     (γ) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα 

πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για 
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), 
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π∆ 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, 
υπό στοιχ. α(1)(α) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 3 του Π∆ 118/2007). 

 
    (δ) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα 
προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης 
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια 
Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 
οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό AE και, όσον αφορά 
στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της 
ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) το πιστοποιητικό 
της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της 
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 4 του Π∆ 
118/2007).  

 
    (4) Οι Συνεταιρισμοί : 
 
     (α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου 

εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού τους 
Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
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από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 
118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό 
στοιχ. α(1)(α) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ΄ περ. 1 του Π∆ 118/2007). 

 
     (β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και 

(3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, εφόσον πρόκειται για 
ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, 
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 
παρ. 2 εδ. δ΄ περ. 2 του Π∆ 118/2007). 

 
     (γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο 

Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ΄ περ. 3 του Π∆ 118/2007). 
  
   (5) Οι ενώσεις εργολάβων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά και οι κοινοπραξίες : 
 
    Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για 
κάθε εργολάβου που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία (άρθρο 6 παρ. 2 
εδ. ε΄ του Π∆ 118/2007).  
 
    (6) Τα αναφερόμενα ανωτέρω, υπό στοιχ. α(1)(δ) και 
α(2)(γ), επαγγελματικά μητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις 
χώρες της ΕΕ, είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Β΄ του Π∆ 60/2007. Σε 
περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν 
αντικαταστήσει τα αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
 
    (7) Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε 
αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του 
δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, 
δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι 
εγκατεστημένος ο εργολάβος. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι 
στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η 
υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
  
  β. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω 
δικαιολογητικών παρ. 2α του παρόντος επιφέρει τον αποκλεισμό του 
εργολάβου από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 
20 παρ. 2 του Π∆ 118/2007.  
 
 

Άρθρο 2ο  
Προσφορά ενώσεων εργολάβων – κοινοπραξιών 

 
 
 1. Η ένωση εργολάβων ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η 
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους εργολάβους, που αποτελούν 
την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα  πρέπει να προσδιορίζεται 
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η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης εργολάβων ή 
της κοινοπραξίας. 
 
 2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της 
υπηρεσία οδοντοπροσθετικών εργασιώνς, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
 3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 
ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, 
αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η 
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την 
ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας 
και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση 
μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 
 

Άρθρο 3ο  
Χρόvoς και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο 

προσφορών 
 
 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στo 
διαγωνισμό πρέπει vα υπoβάλoυv εμπροθέσμως την πρoσφoρά τους με τα 
απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η 
κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών ∆ημοσίου (Π∆ 118/2007).  
 
 2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία που είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και διενέργεια του διαγωνισμού με οποιοδήποτε τρόπο 
και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές 
θα περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν τη λήξη της καθοριζόμενης από τους ειδικούς 
όρους της διακήρυξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ή διαφορετικά να 
παραδίδονται  ιδιοχείρως  στα  αρμόδια  όργανα  (από   εκπρόσωπο  της  
συμμετέχουσας  εταιρείας) την ώρα διενέργειάς   του.  
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την 
καθοριζόμενη ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
 3. Οι προσφορές θα υπoβάλλovται συνταγμένες στην Ελληνική 
γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα, και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο, στov oπoίo 
θα αναγράφονται ευκρινώς : 
 
  α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
  β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό. 
  γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
  δ. Η ημερoμηvία διενέργειας του διαγωvισμoύ. 
  ε. Τα στοιχεία του απoστoλέα. 
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 4. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν 
ορισθέντα αντιπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης εργολάβων ή κοινοπραξίας, η 
προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν 
ορισθέντα εκπρόσωπό τους.  
 
 5. Μέσα στov κλειστό κυρίως φάκελο της πρoσφoράς τoπoθετoύvται : 
 
  α. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, 
συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
 
  β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο oπoίoς περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς, ως ακολούθως : 
 
   (1) ∆ήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το 
χρόνο ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στη 
διακήρυξη. 

(2) Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά την 
χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που χρησιμοποιεί για τις 
οδοντοπροσθετικές εργασίες καθώς και την πλήρη επωνυμία του εργοστασίου 
κατασκευής. 

(3) Αναφορά του τμήματος των οδοντοπροσθετικών 
εργασιών το οποίο ο εργολάβος προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας. Σε περίπτωση που ο εργολάβος προτίθεται να εκτελέσει 
τη συμφωνία  στηριζόμενος  στις τεχνικές  δυνατότητες  και άλλων επιχειρήσεων, 
πρέπει  να αποδεικνύει  με την προσφορά του  ότι θα έχει  στη διάθεσή του τα 
αναγκαία προς τούτο μέσα, προσκομίζοντας έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων 
αυτών  ότι θα  θέσουν στη διάθεσή του  τα αναγκαία μέσα  και θα εκτελέσουν  κάθε 
απαιτούμενη εργασία. 

(4) Λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
προσδιορίζονται στο άρθρο [2] των ειδικών όρων (παράρτημα «Β΄»).  
  
  Σε περίπτωση ένωσης εργολάβων ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά 
στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 
 
  Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν 
εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») 
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
 
  γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, 
τα oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα : 
 
   (1) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με 
σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη 
σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. 
 
   (2) Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των 
επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, 
νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες). 
 



Σελ. 19 

   (3) Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που 
προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής 
προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη 
και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα 
προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 
 
 
 6. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 7. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, καθώς και ο 
σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 3 του Π∆ 
118/2007 που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις ίδιες ενδείξεις με τον 
κυρίως φάκελο της προσφοράς. 
 
 8. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της πρoσφoράς δεν είναι 
δυvατόv λόγω του μεγάλου όγκου vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
 9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, 
προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην πρoσφoρά 
οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 
προσθήκη. Η πρoσφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι 
οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 
 
 10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση 
του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α΄ του Π∆ 118/2007 κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν 
δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 
ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  
 
 11. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές 
ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν 
εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
 
 12. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως 
συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές 
περιγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε 
μη συμμόρφωση προς αυτά συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 
παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π∆ 118/2007). 
 
 13. Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του 
διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 
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 14. Εναλλακτικές προσφορές για την υπηρεσία οδοντοπροσθετικών 
εργασιών δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται 
υπόψη. 
 
 15. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες 
που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 
εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 
απόρρητα  και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
 
 
 16. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των 
άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να 
γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 
 
 
 

Άρθρο 4ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

 
 
 1.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους εργολάβους για τον 
καθοριζόμενο από το άρθρο (4) των ειδικών όρων της διακήρυξης χρόνο, που 
υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, 
καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την 
προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των 
προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν 
την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον 
αυτό χρονικό διάστημα.  
 
 
 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου 
από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 
 3. Ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 
τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης 
της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
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 4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 
διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η 
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή 
βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της 
Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες 
υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 
 
 

Άρθρο 5ο  
Πρoσφερόμεvη τιμή 

 
 
 1. Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€) και να αναγράφεται ολογράφως 
και αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις που 
καθορίζει η διακήρυξη καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, 
χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) που βαρύνει τον εργολάβο και θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.  
 
 2. Πρoσφoρές με τις οποίες δεν δίνεται η τιμή σε ευρώ (€) ή 
καθορίζεται μ’ αυτές σχέση του ευρώ (€) προς ξέvo νόμισμα, απoρρίπτovται ως 
απαράδεκτες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους της διακήρυξης. 
 
 3. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει 
απ’ αυτήν με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για τη υπηρεσία οδοντοπροσθετικών 
εργασιών.  
 
 4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
 5. Οι τιμές των προσφορών θα δίδονται με κρατήσεις. 
  
 6. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της 
προσφερόμενης υπηρεσίας οδοντοπροσθετικών εργασιών όπως αυτή προκύπτει 
από την οικονομική προσφορά, και όχι χωριστά στις τιμές των διαφόρων μερών 
από τα οποία ενδεχομένως να αποτελείται.  
 
 7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους 
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων 
τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της υπηρεσίας 
οδοντοπροσθετικών εργασιών), οι δε εργολάβοι υποχρεούνται να παρέχουν τα 
στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
 8. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος 
ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή ότι το 
προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες 
οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης 
του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. 
 
 9. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι 
προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών 
Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας ∆ασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν 
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λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ, 
δεσμεύονται με την προσφορά τους ότι το προσφερόμενο προϊόν δεν είναι 
αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του ή της τιμής 
απόκτησης αυτού για εμπορία (τιμή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 
∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι 
προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ), τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την 
Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία, καθώς και κάθε άλλο κράτος που 
αποδέχεται και εφαρμόζει, στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα της 
GATT ή που συνδέεται με την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής 
Ένωσης. 
 
 

Άρθρο 6ο  
∆ιαδικασία αποσφράγισης των προσφορών – Ανακοίνωση τιμών 

 
 
 1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια από το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού). 
 
 2. Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των πρoσφoρώv την ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στους ειδικούς 
όρους συμφωνιών της διακήρυξης (άρθρο 6). 
 
 3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 
 
  α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι 
των τεχvικώv πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζovται από την Επιτροπή 
όλα τα δικαιoλoγητικά και οι τεχνικές πρoσφoρές κατά φύλλο. 
 
  β. Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv δεν 
απoσφραγίζovται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζovται από την Επιτροπή και 
τoπoθετoύvται σε ένα vέo φάκελο, o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται 
από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 
 
  γ. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του 
διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε 
πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 
 
 4. Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την 
oλoκλήρωση της αξιολόγησης των λoιπώv στoιχείωv των προσφορών, στην 
ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες με έγγραφη ειδοποίηση 
της Υπηρεσίας μας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε 
η διαδικασία αξιολόγησης (έλεγχος δικαιολογητικών, αξιολόγηση τεχνικών 
στοιχείων), θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες μέσω τηλεομοιοτυπίας, τρεις 
(3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, νέα ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών. 
 
 5. Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχvικώv και λoιπώv στoιχείωv, δεν 
απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της 
απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από 
τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 
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 6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο 
διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 
 7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει 
επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 
του Π.∆. 118/2007, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους 
συμμετέχοντες, των οποίων έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά, με σχετική 
ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (fax), τρεις (3) τουλάχιστον 
ημέρες προ της ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου. Όσοι δικαιούνται, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του 
φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.∆. 118/2007, λαμβάνουν 
γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά αυτά 
προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών. 
  
 8. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα 
γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν 
παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. 
 
 

Άρθρο 7ο  
Αξιολόγηση πρoσφoρώv – κατακύρωση διαγωvισμoύ 

 
 

1. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωvισμoύ 
είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά». Η 
αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του 
Π.∆. 118/2007. 

 

 2. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται 
μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους 
λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

 

 3. Τα καθορισμένα στοιχεία αξιολόγησης της προσφοράς, εκτός από 
τα οικονομικά, κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες, ήτοι : 

 

  α. Ομάδα Ι (Τεχνικών Προδιαγραφών Ποιότητας και 
Απόδοσης), στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αφορούν τη συμφωνία 
των προσφερόμενων εργασιών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

  β. Ομάδα ΙΙ (Τεχνικής υποστήριξης και Κάλυψης), στην οποία 
περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αφορούν : 

 

   (1) Την προηγούμενη εμπειρία του εργολάβου και 

   (2) Την εκπαίδευση του προσωπικού του εργολάβου. 
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 4.       Για τις ανωτέρω ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας 80% για 
την ΟΜΑ∆Α Ι και 20% για την ΟΜΑ∆Α ΙΙ. Οι ανωτέρω δύο ομάδες και τα στοιχεία 
αξιολόγησης, όπως επίσης και ο συντελεστής βαρύτητας των επί μέρους στοιχείων 
κάθε ομάδας και η βαθμολογία των στοιχείων που την απαρτίζουν, αναλύονται 
στην/στις Τεχνική/ες Προδιαγραφή/ές του διαγωνισμού. 

 

 5. Η βαθμολόγηση της προσφοράς, με βάση τα καθορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης, γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 20 του 
Π.∆.118/2007. Ειδικότερα, κάθε επιμέρους στοιχείο εκάστης ομάδας κριτηρίων 
βαθμολογείται ως εξής : 

 

  α. Όλα τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται 
αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 

 

  β. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών 
είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι 
όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές. 

 

  γ. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων 
είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη 
βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα 
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. 

 

  δ. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 
100 έως 110 βαθμούς. 

 

 6. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι 
εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) 
προς τη βαθμολογία της. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στις παρ. 9 και 10 
του παρόντος άρθρου, ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον εργολάβο που έχει 
κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
 
 7. Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της 
Επιτροπής του διαγωνισμού. 
 
 8.  Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 
περιγραφές  της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
∆ιευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει προσφορά εργολάβου που 
πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, 
μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές 
πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν 
τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη διακήρυξη. Σε 
αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην 
προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε 
ενδεδειγμένο μέσο, ότι η προσφερόμενη εργασία, για την οποία δηλώνει ότι πληροί 
το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) στις επιδόσεις ή 
λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. Τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να 
συνιστά ενδεδειγμένο μέσο. 
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 9. Όταν ο εργολάβος ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/2007, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση 
γίνεται στον εργολάβο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει 
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά 
τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον εργολάβο με την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας 
από τους εργολάβους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  
 
 10. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή 
ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, ή ο 
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως 
κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του ως άνω Π.∆/τος, καταπίπτει υπέρ της 
Υπηρεσίας η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη.  

 
 

Άρθρο  8ο  
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – Ανακοίνωση κατακύρωσης 

 
 

 1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 
 
  α. Κατακύρωση της υπηρεσίας οδοντοπροσθετικών εργασιών.  
 

  β. Την κατανομή της υπηρεσίας οδοντοπροσθετικών εργασιών, 
εφόσον πρόκειται για διαιρετή υπηρεσία, μεταξύ περισσοτέρων εργολάβων με 
ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον η υπηρεσία οδοντοπροσθετικών 
εργασιών δεν είναι διαιρετή και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, 
τελικός εργολάβος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν 
διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή 
ισοδύναμες προσφορές. 

 
  γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π∆ 118/2007. 
  
 2. Αν στο διαγωνισμό υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνει 
αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών 
είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με 
παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον 
επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω 
περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.  
 

 3. Η κατακύρωση του διαγωvισμoύ θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή 
και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στον μειοδότη εργολάβο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.∆. 118/2007. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται 
κατωτέρω, με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως 
συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο 
χαρακτήρα.  
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 4. Ο εργολάβος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία 
οδοντοπροσθετικών εργασιών, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής. Ο εργολάβος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται 
μετά την παρέλευση δεκαημέρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης. 
 
 5. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο 
χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 
2522/1997, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής από άλλο 
διαγωνιζόμενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης 
προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία 
υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί 
περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία 
διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα. 

 
 

Άρθρο  9ο  
Κατάρτιση της σύμβασης 

 
 
 1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων 
ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η 
σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το 
παράρτημα «Ε΄» αυτής. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα 
στοιχεία της προσφοράς του εργολάβου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον 
διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού σ’ αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγμάτευση  στο κείμενο της σύμβασης που 
επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του εργολάβου.  
 
 2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο 
τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  
 
 3. Η σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 
υπηρεσίας οδοντοπροσθετικών εργασιών, οπωσδήποτε όμως αυτά που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 2 του Π∆ 118/2007. 
 
 4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον 
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την 
προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να 
τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 
 5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :  
 

  α. Υλοποιήθηκε η υπηρεσία οδοντοπροσθετικών εργασιών ή 
εάν η ποσότητα των εργασιών που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής κατά 
μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 
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  β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 

  γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις 
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις 
κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 
Άρθρο 10ο  

Παράδοση – Παραλαβή 
 
  
 1. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος  
παράδοσης της υπηρεσίας οδοντοπροσθετικών εργασιών μπορεί να παρατείνεται 
με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
26 παρ. 2 του Π∆ 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων της Υπηρεσίας για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων 
(άρθρο 32 του Π∆ 118/2007). Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης 
προκύπτει κλάσμα ημέρας, τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ημέρα. Μετά τη λήξη της 
δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί η συμβατική υπηρεσία 
οδοντοπροσθετικών εργασιών, κινείται η διαδικασία κήρυξης του εργολάβου 
εκπτώτου. 
 
 2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με 
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου συλλογικού οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον 
εργολάβο. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν 
ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της συμβατικής υπηρεσίας 
οδοντοπροσθετικών εργασιών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.  
  

 
Άρθρο 11ο  
Πληρωμή 

 
 1. Η πληρωμή του εργολάβου θα γίνεται μετά παραλαβή του/ων 
συμβατικού/ων υλικού/ων – προϊόντος/ων, με βάση την περιγραφή και την τιμή 
του/ους, όπως θα προσδιορίζεται αναλυτικά από την τεχνική και οικονομική 
προσφορά του καθώς και την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας.  
 
 2. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά τηv οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή του προϊόντος (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.∆.) και υπό τον όρο ότι δεν 
συντρέχει περίπτωση παραλαβής του με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής 
προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του εργολάβου, σύμφωνα 
με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

α. Πρωτόκολλο παραλαβής, που εκδίδει η αρμόδια Επιτροπή 
παραλαβών. 

 
  β. Τιμολόγιο εξοφλημένο από τον εργολάβο και θεωρημένο 
από την οικονομική εφορία – ∆ελτίο αποστολής. 
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  γ. Πιστοποιητικό φορολογικής Ενημερότητας του αρμοδίου 
∆ημόσιου Ταμείου, δηλαδή βεβαίωση του ότι δεν εκκρεμεί οφειλή εις βάρος                 
του εργολάβου, εφόσον το ποσόν που πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα 
1.467,00 €. 
 
  δ. Ζυγολόγιο (εαν απαιτείται) ή άλλα βεβαιωτικά στοιχεία. 
 
             ε. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (κύριας και 
επικουρικής) εφόσον το ποσόν που πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα              
2.934,70 €. 
   
  Σε περίπτωση εγκατάστασης του εργολάβου στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (γ) και (ε) εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό  
 
 3. ∆ιευκρινίζεται ότι το γραμμάτιο εισαγωγής των υλικών στις 
αποθήκες του 251 ΓΝΑ δεν θα αποτελεί δικαιολογητικό για την πληρωμή, καθώς η 
παραγγελία των υλικών γίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή από το 
Οδοντοπροσθετικό τμήμα, αλλά η εξόφληση της εταιρείας θα γίνεται από το 251 
ΓΝΑ, μετά την καταβολή από τον κάθε ασθενή, του προσδιοριζόμενου ποσού στη 
∆ιεύθυνση Οικονομικού. 
 
 

4. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€). 
 
 
 5. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη 
της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον εργολάβο. 
 
  α. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά 
πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ΚΠ∆ (Π∆ 
118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την 
είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ημόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 
 
  β. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν 
από την ημερομηνία παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 
Εάν ο εργολάβος εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό 
φορολογικό στοιχείο του συμβατικού αντικειμένου, η ως άνω προθεσμία 
υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής.  
 
 
 6. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο 
πάνω προθεσμία, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.∆. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 
της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό 
καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του εργολάβου, με 
επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες 
πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο 
αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο). 
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 7. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα 
τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος 
καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργολάβου (μη 
έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή συμβατικού είδους 
με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από την τεχνική προδιαγραφή/ες της Υπηρεσίας 
κ.λ.π.). 
 
 8. Ο εργολάβος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και το φόρο 
εισοδήματος, που προσδιορίζονται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης (άρθρο 
8ο). 
 
 

Άρθρο 12ο  
Εγγυήσεις 

 
 
 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από 
επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση 
προσφορών ενώσεων εργολάβων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή 
της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 
 
 2. Εγγύηση Συμμετοχής : 
 

  α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 
συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε 
τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (5% των 200.280,00 
€).  

 
  β. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει επί ένα (1) τουλάχιστον μήνα 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Το αυτό 
ισχύει και σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση με 
μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της 
προσφοράς ως απαράδεκτης. 
 
  γ. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται : α) στους 
συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν 
έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων 
μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον μειοδότη, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή απ’ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης. 
 
 3. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 
 
  α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o εργολάβος 
υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή 
που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συvoλικής 
συμβατικής αξίας. 
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β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό χρόνο διάρκειας της σύμβασης 
[τρία (3) έτη συν επιπλέον δύο (2) μήνες].  
 

 γ. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον εργολάβο μετά την 
ολοκλήρωση της υπηρεσίας οδοντοπροσθετικών εργασιών, την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των 
συμβαλλομένων. 
 
 4. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής 
τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
 
 5. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π∆ 118/2007 (ΚΠ∆). Επισημαίνεται ότι : 
 
  α. Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε 
τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του ΚΠ∆, διότι διαφορετικά 
δεν θα γίνονται δεκτές, με συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς του 
διαγωνιζομένου. 
 
  β. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να 
περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του 
ΚΠ∆, διότι διαφορετικά δεν θα θεωρούνται προσήκουσες. 
 
 6. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα 
επισυναπτόμενα της παρούσας διακήρυξης υποδείγματα. ∆ιαφορετική διατύπωση 
της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα 
πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το 
υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα 
διακήρυξη.  
 
 7. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, ο εργολάβος θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο 
κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι 
μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης 
του/ων είδους/ειδών. 
 
  

Άρθρο 13ο 
∆ιοικητικές προσφυγές 

 
 
 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής εργολάβου 
σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται 
ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την 
ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η 
προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, 
τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, δυνάμει του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 
 
 2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην ΥΠ/ΠΑ, ως εξής : 
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  α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του 
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τov καθορισμό της 
προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
συλλογικό όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον 
όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 
 
  β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής 
που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε εργολάβου στο διαγωνισμό ή τη 
διενέργεια αυτού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της 
επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε 
γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται 
μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής εργολάβου στο 
διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός 
δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 
 
  γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την 
κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, 
αφότου ο ενδιαφερόμενος εργολάβος έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, 
εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το 
αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 
 
  δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της 
κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των 
δικαιολογητικών του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών 
(3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος εργολάβος έλαβε γνώση της 
ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση 
αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον 
μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική 
απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της 
ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 
 
 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους 
από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 
 
 4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις 
προηγούμενες παραγράφους, προσκομίζεται παράβολο υπέρ του ∆ημοσίου, 
ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης 
αξίας της υπηρεσίας οδοντοπροσθετικών εργασιών, το ύψος του οποίου δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000,00) και μεγαλύτερο των πέντε 
χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται 
στον ειδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Το ποσοστό 
του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται 
μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
202/2005). 
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 5. Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους 
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι εvιστάμεvoι λαμβάvoυv πλήρη 
γνώση της σχετικής Απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, 
από την Αναθέτουσα Αρχή, με φρovτίδα τους. 
 
 6. Ο εργολάβος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε 
βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π∆ 
118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της πρoσφυγής 
αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ 
συλλoγικoύ oργάvoυ. Η εv λόγω απόφαση δεv επιδέχεται πρoσβoλή με άλλη 
oιασδήπoτε φύσεως διoικητική πρoσφυγή. 
 
 7. Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές 
προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π∆ 118/2007. 
 
 8. Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα άσκησης 
ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων ή παραλείψεων της ∆ιοίκησης που 
αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού έως και το στάδιο της έκδοσης 
κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 
2522/1997. 
 
 

Άρθρο 14ο  
Αποκλεισμός Εργολάβου 

 
 
 Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του 
φορέα οργάνου και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, 
μπορεί να αποκλεισθεί εργολάβος από συγκεκριμένη υπηρεσία 
οδοντοπροσθετικών εργασιών ή από τους διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα λόγω 
ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασία υπηρεσίας οδοντοπροσθετικών 
εργασιών. 
 
 

Άρθρο 15ο  
Ανωτέρα βία 

 
 
 1. Σε όσες περιπτώσεις ο εργολάβος επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο 
αδυναμίας συμμόρφωσης προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι 
υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην 
Υπηρεσία και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
 
 2. Εκδεικτικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας μνημονεύονται στο άρθρο 7 
του σχεδίου σύμβασης, ως το παράρτημα «Ε΄» της διακήρυξης. 
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Άρθρο 16ο  
Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισμού 

 
 

 1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά 
όλα τα έγγραφα πoυ απαιτoύvται για τη διενέργεια τoυ διαγωvισμoύ και τη 
συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς 
όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό 
να αποδοθούν στην Ελληνική.  
 
 2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή 
υποβάλλει ο εργολάβος στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
 
 3. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
 

Άρθρο 17ο  
∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών 

 
 

 1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 
(ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Υπηρεσίας και του 
εργολάβου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την 
ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ 
αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την Υπηρεσία, προς την οποία 
ο εργολάβος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει 
οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία 
γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή δεν εκδώσει 
απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή 
αν ο εργολάβος δεν αποδεχθεί την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, τότε 
οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση 
ενώπιον των αρμοδίων ∆ικαστηρίων. 
 
 2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση 
υπηρεσία οδοντοπροσθετικών εργασιώνς ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα 
ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην 
αρμόδια δικαστήρια. 
 
 

Άρθρo 18ο  
Λοιπές διατάξεις 

 
 Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι 
περί προμηθειών του ∆ημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 
 
 

      Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος ∆ανιηλίδης 

 
                                                                         ∆ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 36/2010) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Β΄» 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΜΕΡΟΣ 1ο :  ∆ικαιολογητικά – Προσφορές 
 
 

Άρθρο 1ο  
Πρόσθετα ∆ικαιολογητικά Συμμετοχής 

 
 

 1. [ΓΟ : άρθρο 1, παρ. 1α(1)(θ) και 1α(2)(η)] Στα αναφερόμενα 
δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 1, παρ. 1α(1) και 1α(2) των γενικών όρων 
της διακήρυξης, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα : 
 
  α. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος (άρθρο 11 παρ. 
3 και 4 του Π.∆. 118/2007), υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται στην προσθήκη «1» 
της παρούσας διακήρυξης.  
 
 
 

Άρθρο 2ο  
Πρόσθετα Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

 
 

 1. [ΓΟ : άρθρο 3, παρ. 5β(4)]    Εκτός από τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3, παρ. 5β των γενικών όρων δικαιολογητικά, στο φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή απορρίψεως και τα 
ακόλουθα : 
 
 

 α. Προσκόμιση πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας κατά τα 
ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO 9001:2008 ή 
αντίστοιχο ισοδύναμο) του εργολάβου και εν ισχύ πιστοποιητικό του με το Σύστημα 
∆ιασφάλισης της Ποιότητας για την διακίνηση και την εξυπηρέτηση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ανάλογο των Οργανισμών που κοινοποιούνται στα 
πλαίσια των ισχυουσών κοινοτικών οδηγιών  (90/385/ΕΟΚ, 93/42ΕΟΚ, 98/79/ΕΚ), 
για την τήρηση των αρχών και των κατευθυντήριων γραμμών της υπ΄ αριθμ. 
∆Υ8δ/Γ.Π.οικ/1348 απόφασης (ΦΕΚ 32 Β /16-01-2004).  

 

β.  Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι πιστοποιημένα για 
την καταλληλότητα και την πιστότητά τους, σύμφωνα με τις σχετικές ΚΥΑ 
(∆Υ7/2351/94, ∆Υ7/2480/94, ∆Υ7/567/3-4-97 του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας), προσκομίζοντας πιστοποιητικό συμμόρφωσης ότι τα προσφερόμενα 
υλικά θα φέρουν σήμανση “CE”.   

 
γ. ∆ήλωση για την παρεχόμενη χρονική εγγύηση καλής 

λειτουργίας των υλικών.  
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Άρθρο 3ο  

Πρόσθετα Στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς 
 
 

1.  Για τις ακίνητες προσθετικές εργασίες όπου χρησιμοποιούνται 
κράματα μετάλλου βιολογικά ανεκτών (υπ΄ αριθμ. α/α από 1 – 8, 11, 12 στο άρθρο 
1 της Τεχνικής περιγραφής)  η προσφορά θα αναφέρει ξεχωριστά : 

 
α)  την αμοιβή του εργαστηρίου και  
 
β)  το είδος των μετάλλων και την τρέχουσα τιμή εκάστου εξ 

αυτών ανά γραμμάριο. 

 

 
Άρθρο 4ο  

Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 
 
 [ΓΟ : άρθρο 4, παρ. 1] Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται 
σε έξι (6) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ 2ο :  Στοιχεία Υπηρεσίας οδοντοπροσθετικών εργασιών 
 
 

Άρθρο 5ο  
Αντικείμενο Υπηρεσίας οδοντοπροσθετικών εργασιών 

 
 
 1. Η παρούσα διακήρυξη αφορά την ανάδειξη εργολάβου 
«Οδοντοπροσθετικών Εργασιών» οδοντοπροσθετικού τμήματος του 251 ΓΝΑ, 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 200.280,00 €, συμπεριλαμβανομένων των 
προβλεπόμενων κρατήσεων, για μια τριετία (ετήσια αξία 66.760,00 €).  

 
 2. [ΓΟ : άρθρο 3, παρ.12] Η υπηρεσία οδοντοπροσθετικών 
εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας, 
που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη ως παράρτημα «Γ΄». 
   

3. Η  κατακύρωση για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών 
οδοντοπροσθετικών εργασιών θα γίνει σε έναν (1) εργολάβο.  
 
 

Άρθρο 6ο  
Ημερομηνία ∆ιενέργειας – Προθεσμία Υποβολής Προσφορών  

 
 
 1. [ΓΟ : άρθρο 6, παρ. 2]  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις                          
13 Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, στην αίθουσα διενέργειας 
διαγωνισμών της ΥΠ/ΠΑ (∆ημ. Σούτσου 40, 4ος όροφος, Αμπελόκηποι, Αίθουσα 
διαγωνισμών γρ. 430). 
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 2. [ΓΟ : άρθρο 3, παρ. 2]   Οι προσφορές μπορούν να 
κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού 
με απόδειξη, δηλαδή μέχρι τις 12 Ιουλίου 2010, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 στην 
Κεντρική Γραμματεία της Υπηρεσίας μας (Γραφείο 414) ή, εναλλακτικά, ιδιοχείρως  
στα  αρμόδια  όργανα την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού από 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρείας.   
 
 

Άρθρο 7ο  
∆ιάρκεια Σύμβασης – Αναπροσαρμογή Τιμών 

 

  
 1.  Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας τριών (3) ετών, με 

δυνατότητα για κατ΄ έτος τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Η ετήσια αναπροσαρμογή 
τιμών, εφόσον ζητηθεί από τους συμβαλλόμενους εργολάβους εντός του τελευταίου 
διμήνου ισχύος της σύμβασης (τέλος 1ου και 2ου έτους αντίστοιχα), δεν θα 
υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της 
μεταβολής του Γενικού ∆είκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ), όπως αυτός θα 
διαμορφώνεται τον τελευταίο μήνα του τρίτου τριμήνου ισχύος της σύμβασης, σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.  

 
 

Άρθρο 8ο  
Κρατήσεις 

 
 
 1. [ΓΟ : άρθρο 11, παρ. 8] Στην προσφερόμενη τιμή της 
υπηρεσίας οδοντοπροσθετικών εργασιών περιλαμβάνονται πέρα των λοιπών 
δαπανών που καθορίζονται από τη διακήρυξη οι κρατήσεις ποσοστού 6,144 %, 
που αναλύονται ως ακολούθως : 

        α.       4 %  υπέρ ΜΤΑ 
  β.       2 %  υπέρ ΕΛΟΑΑ (πρώην ΤΑΣΑ) 
              γ.  0,144% υπέρ (Χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου)  
 
                          Σύνολο κρατήσεων  :  6,144 % 
 
 2.  Οι οδοντοπροσθετικές εργασίες απαλλάσσονται από ΦΠΑ βάσει του 
άρθρου 22 του κώδικα ΦΠΑ.    

 
3.   Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ο 

οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 με συντελεστή 4% για την προμήθεια 
υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών. 

 

ΜΕΡΟΣ 3ο :  Λοιποί Ειδικοί Όροι 
 

Άρθρο 9ο  
Κωδικοποίηση  

 
1. ∆εν Απαιτείται η κωδικοποίηση της υπηρεσίας οδοντοπροσθετικών 

εργασιών. 
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Άρθρο 10ο  

Άλλοι ειδικοί όροι 

 
 1. Οι αναγραφόμενες εργασίες και οι ποσότητες των υλικών είναι 

ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την ΠΑ , διότι οι παραγγελίες θα γίνονται 
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του 251 ΓΝΑ, ενώ οι εργολάβοι δεν δικαιούνται να 
αξιώσουν αποζημίωση από το ∆ημόσιο (ΠΑ) σε περίπτωση μη προμήθειας των 
συμπεριλαμβανομένων στη σύμβαση εργασιών, εφόσον οι ανάγκες του Υπηρεσίας 
επιβάλλουν αυτό .  
 

  2.   H κατάθεση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει 
βάσει του αύξοντα αριθμού του παραρτήματος των ζητηθέντων εργασιών. 
 
  3.   Στο παράρτημα της σύμβασης που θα προκύψει, θα 
καταγράφονται οι εργασίες όπως αυτές ζητήθηκαν από το 251 ΓΝΑ καθώς και οι 
αντίστοιχες περιγραφές και κωδικοί της εταιρείας, όπως αυτά θα φαίνονται στην 
προσφορά της. 
 
  4.   Τα παρασταστικά (τιμολόγια – δελτία αποστολής) που θα εκδίδει ο 
αντισυμβαλλόμενος εργολάβος, σε γενόμενες παραγγελίες από το 251 ΓΝΑ, θα 
αντιστοιχούν στις περιγραφές που θα περιλαμβάνει το σχετικό παράρτημα με τις 
εργασίες της σύμβασης. 
 

5.   Τα παρακάτω δείγματα θα κατατεθούν από τους συμμετέχοντες με 
τις προσφορές τους, για έλεγχο αποδοχής καταλληλότητας πριν την αξιολόγηση 
των οικονομικών προσφορών : 

 
(1) Μεταλλικός σκελετός για μεταλλοκεραμική γέφυρα τριών (3) 

τεμαχίων 45–46–47 επί εκμαγείου εργασίας από μέταλλο βιολογικά ανεκτό. 
 

(2) Μεταλλικός σκελετός μερικής οδοντοστοιχίας άνω ή κάτω 
γνάθου με χυτά άγκιστρα και εφαπτήρες. 

 
(3) Ατομικό δισκάριο ολικής οδοντοστοιχίας άνω και ατομικό 

δισκάριο ολικής οδοντοστοιχίας κάτω γνάθου. 
 

(4) Ολική άνω ή κάτω οδοντοστοιχία έτοιμη για ασθενή σε τελικό 
στάδιο (γυαλισμένη). 

 
(5) Μερική άνω ή κάτω οδοντοστοιχία για ασθενή σε τελικό 

στάδιο (γυαλισμένη). 
 

(6) Χυτός ενδορριζικός άξονας από κράμα μετάλλου για 
μονόρριζο δόντι. 

 
(7) Χυτός ενδορριζικός άξονας από κράμα μετάλλου για 

πολύρριζο δόντι. 
 

(8) Γέφυρα τεσσάρων (4) τεμαχίων από μέταλλο βιολογικά 
ανεκτό και ολική επένδυση κεραμικού από 23 – 26 (ενδιάμεσα 24 – 25). 

 
(9) Μια στεφάνη από μέταλλο βιολογικά ανεκτό στον κεντρικό 

τομέα (11) με ολική επένδυση κεραμικού και αυχενική πορσελάνη. 
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  6.   Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα του δειγματοληπτικού ελέγχου 
των μεταλλικών κραμάτων των οδοντοπροσθετικών εργασιών που έχουν 
παραγγελθεί για εκτέλεση από τον θεράποντα οδοντίατρο. 

 
 
 
 
 
 

      Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος ∆ανιηλίδης 

 
                                                                         ∆ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 36/2010) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Γ΄» 
 
 

Τεχνική Περιγραφή 
Οδοντοπροσθετικών Εργασιών 

 
 

Άρθρο 1Ο  
Προϋποθέσεις  

 
1.  Για τις ακίνητες προσθετικές εργασίες όπου χρησιμοποιούνται 

κράματα μετάλλου βιολογικά ανεκτών (υπ΄ αριθμ. α/α από 1 – 8, 11, 12 στο άρθρο 
1 της Τεχνικής περιγραφής)  η προσφορά θα αναφέρει ξεχωριστά : 

 
α)  την αμοιβή του εργαστηρίου (μόνο στην οικονομική 

προσφορά)  
 
β)  το είδος των μετάλλων (τεχνική προσφορά) και την τρέχουσα 

τιμή εκάστου εξ αυτών ανά γραμμάριο (μόνο οικονομική προσφορά). 
 

2. Τα προσφερόμενα κράματα μετάλλου, που θα χρησιμοποιηθούν για 
τις προσθετικές εργασίες, δεν πρέπει να περιέχουν Νικέλιο. 

 
3. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να προσκομίσουν 

αποδεικτικά ποιοτικής σύστασης των προσφερόμενων κραμάτων. 
 
4. Αποδεικτικό πιστοποίησης σταθερής ποιότητας των 

οδοντοπροσθετικών εργασιών (ISO 9002). 
 
 

Άρθρο 2Ο  
Τεχνικοί Όροι  

 
1. Οι οδοντοτεχνικές εργασίες πρέπει να είναι τέλειες και να πληρούν 

όλους τους ισχύοντες επιστημονικούς, τεχνικούς και αισθητικούς όρους. 
 

 2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα του δειγματοληπτικού ελέγχου των 
μετάλλων κραμάτων των οδοντοπροσθετικών εργασιών που έχουν παραγγελθεί 
για εκτέλεση από τον θεράποντα οδοντίατρο. 
 
 
 

Άρθρο 3Ο  
Παράδοση – Παραλαβή  

 
1. Το έργο της επιτροπής παραλαβής θα είναι : 
 

  α.  Ποσοτικός έλεγχος των εργασιών  
 
  β.  Μακροσκοπικός έλεγχος των εργασιών. 
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  γ.  Κατά την κρίση της, ποιοτικός έλεγχος των εργασιών σε 
εξειδικευμένα εργαστήρια χρησιμοποιώντας τους επιστρεφόμενους αγωγούς 
χύτευσης. 
 
 2. Η παράδοση και παραλαβή εργασιών θα γίνεται στο 251 ΓΝΑ/ 
∆ΟΤ/Οδοντοπροσθετικό Τμήμα κάθε μέρα και ώρα 12:00 περίπου από τον 
εργολάβο προσωπικά ή από αντιπρόσωπο του εργαστηρίου. Οι προσθετικές 
εργασίες ανά στάδιο εργασίας θα παραδίδονται έτοιμες το αργότερο μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες από την παραλαβή τους, πλην των επιδιορθώσεων οι οποίες θα 
παραδίδονται έτοιμες μετά από δύο (2) ημέρες από την ημέρα παραλαβής τους.  
 
 3. Η παράδοση των εργασιών από τον εργολάβο θα γίνεται στο 251 
ΓΝΑ /∆ΟΤ/Οδοντοπροσθετικό Τμήμα συνοδευόμενη από δελτίο συνοδείας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
Απόρριψη και Αντικατάσταση 

 
1. Σε περίπτωση που κάποια εργασία απορριφθεί από τον αρμόδιο 

θεράποντα οδοντίατρο λόγω κακής κατασκευής και ως εκ τούτου μη εφαρμογής 
της επί του ασθενή – ανεξαρτήτου αιτίας – ο εργολάβος υποχρεούται στην 
επανάληψη της χωρίς πληρωμή. 

 
 2. Ο έλεγχος κατασκευής και εφαρμογής των εργασιών θα γίνεται τόσο 
επί του εκμαγείου εργασίας (όπως π.χ. στα όρια της στεφάνης επί του 
κολοβώματος στο γύψινο εκμαγείο, εφαρμογή ατομικού δισκαρίου προκειμένου για 
οδοντοστοιχίες κ.α.) όσο και μέσα στο στόμα του ασθενούς. 
 
 
∆είγματα εμπειροτεχνίας επί εκμαγείου  Τα παρακάτω δείγματα θα 
κατατεθούν από τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα με τις οικονομικές προσφορές για 
έλεγχο αποδοχής καταλληλότητας πριν την αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών : 
 

(1) Μεταλλικός σκελετός για μεταλλοκεραμική γέφυρα τριών (3) τεμαχίων                    
45-46-47 επί εκμαγείου εργασίας από μέταλλο βιολογικά ανεκτό. 

(2) Μεταλλικός σκελετός μερικής οδοντοστοιχίας άνω ή κάτω γνάθου με χυτά 
άγκιστρα και εφαπτήρες. 

(3) Ατομικό δισκάριο ολικής οδοντοστοιχίας άνω και ατομικό δισκάριο ολικής 
οδοντοστοιχίας κάτω γνάθου. 

(4) Ολική άνω ή κάτω οδοντοστοιχία έτοιμη για ασθενή σε τελικό στάδιο 
(γυαλισμένη). 

(5) Μερική άνω ή κάτω οδοντοστοιχία για ασθενή σε τελικό στάδιο 
(γυαλισμένη). 

(6) Χυτός ενδορριζικός άξονας από κράμα μετάλλου για μονόρριζο δόντι. 
(7) Χυτός ενδορριζικός άξονας από κράμα μετάλλου για πολύρριζο δόντι. 
(8) Γέφυρα τεσσάρων (4) τεμαχίων από μέταλλο βιολογικά ανεκτό και ολική 

επένδυση κεραμικού από 23-26 (ενδιάμεσα 24-25). 
(9) Μια στεφάνη από μέταλλο βιολογικά ανεκτό στον κεντρικό τομέα (11) με 

ολική επένδυση κεραμικού και αυχενική πορσελάνη. 
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Οι εργολάβοι όταν καταθέτουν τα δείγματα υποχρεούνται να έχουν συμπληρώσει 
και τα έντυπα χρέωσης των δειγμάτων, ως προσθήκη «1» της παρούσας 
διακήρυξης. 
 

 
Άρθρο 5Ο  

 
1. Η αξιολόγηση των οδοντοτεχνικών εργασιών θα γίνει ξεχωριστά για 

κάθε ένα εκ των δειγμάτων εμπειροτεχνίας και θα αποδοθεί τελικά στο σύνολο των 
εργασιών. 

 
2. Απαραίτητη θεωρείται για την επιλογή μειοδότη η ύπαρξη και 

λειτουργία πλήρους σύγχρονου εργαστηρίου για την εκτέλεση όλων των 
οδοντοπροσθετικών εργασιών μέσα σε τακτή προθεσμία με το ανάλογο 
προσωπικό. Τα υποψήφια εργαστήρια θα ελεγχθούν από την επιτροπή που 
θα διενεργήσει τον διαγωνισμό, μεταβαίνουσα στα εργαστήρια. 

 
3. Επίσης απαραίτητη θεωρείται για την εκλογή μειοδότη η αποδοχή 

καταλληλότητα των δειγμάτων εμπειροτεχνίας επί εκμαγείου από την αρμόδια 
επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

 
 

Άρθρο 6ο  
 

    1. Οι αγωγοί χύτευσης των εργασιών δύναται να :  
 

α)  παραδίδονται υποχρεωτικά μαζί με την εργασία και να 
αποδίδονται στον ασθενή,  

 
β) να χρησιμοποιούνται για δειγματολογικό ποιοτικό έλεγχο, με τη 

σύμφωνη γνώμη του ασθενούς,  
 
γ) να αφαιρείται το βάρος τους από το συνολικό βάρος του 

χρησιμοποιούμενου μετάλλου και άρα το αντίστοιχο κόστος μετάλλου. 
 
 
 

Άρθρο 7Ο 

 
   1 Ο τεχνίτης υποχρεούται να επισυνάπτει βεβαίωση για το είδος των 
υλικών που χρησιμοποιεί για τις εργασίες κάθε ασθενούς, ώστε να πιστοποιείται ότι 
συμφωνούν με τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

 

 

   

Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος ∆ανιηλίδης 

 
                                                                         ∆ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Ο∆ΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ο∆ΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1.  Στεφάνες χυτές από κράμα μετάλλων 
βιολογικά ανεκτών. 

10 30,00€ 300,00€ 

2.  Στεφάνες από κράμα μετάλλων 
βιολογικά ανεκτών με ολική 
επένδυση κεραμικού. 

400 50,00€ 20.000,00€ 

3.  Στεφάνες από κράμα μετάλλων 
βιολογικά ανεκτών με όψη ακρυλικού.

30 35,00€ 1.050,00€ 

4.  Χυτοί ενδορριζικοί άξονες δύο 
τεμαχίων για πολύρριζα δόντια από 
κράμα μετάλλου βιολογικά ανεκτού. 

5 30,00€ 150,00€ 

5.  Χυτός ενδορριζικός άξονας για 
μονόρριζα δόντια από κράμα 
μετάλλου βιολογικά ανεκτού. 

10 20,00€ 200,00€ 

6.  ∆όντια ενδιάμεσα (γεφυρώματα) 
γεφυρών από κράμα μετάλλου 
βιολογικά ανεκτού. 

15 25,00€ 375,00€ 

7.  ∆όντια ενδιάμεσα (γεφυρώματα) 
γεφυρών από κράμα μετάλλου 
βιολογικά ανεκτού με ολική επένδυση 
κεραμικού. 

40 50,00€ 2.000,00€ 

8.  ∆όντια ενδιάμεσα (γεφυρώματα) 
γεφυρών από κράμα μετάλλου 
βιολογικά ανεκτού με όψη ακρυλική. 

30 35,00€ 1.050,00€ 

9.  Ολική οδοντοστοιχία άνω γνάθου με 
βασική πλάκα από ακρυλική ρητίνη 
με ολική σειρά δοντιών. 

10 160,00€ 1.600,00€ 

10.  Ολική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου με 
βασική πλάκα από ακρυλική ρητίνη 
με ολική σειρά δοντιών. 

10 160,00€ 1.600,00€ 

11.  Μερική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω 
γνάθου επί βάσεως μεταλλικής από 
ανοξείδωτα κράματα με τα άγκιστρα, 
(χυτά ή συρμάτινα), τους εφαπτήρες 
και με πρόσθια εξάδα δοντιών. 

30 160,00€ 4.800,00€ 

12.  Μερική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω 
γνάθου επί βάσεως μεταλλικής από 
ανοξείδωτα κράματα με τα άγκιστρα, 
(χυτά ή συρμάτινα), τους εφαπτήρες 
και με ολική σειρά δοντιών. 

30 180,00€ 5.400,00€ 

13.  Αναγόμωση ολικής οδοντοστοιχίας. 15 45,00€ 675,00€ 
14.  Αναγόμωση μερικής οδοντοστοιχίας. 15 40,00€ 600,00€ 
15.  Επιδιόρθωση θραυσθείσης ολικής 

οδοντοστοιχίας χωρίς τοποθέτηση 
δοντιών. 

10 25,00€ 250,00€ 

16.  Επιδιόρθωση θραυσθείσης ολικής 
οδοντοστοιχίας με προσθήκη ενός ή 
δύο δοντιών. 

10 35,00€ 350,00€ 



Σελ. 43 

17.  Επιδιόρθωση μερικής οδοντοστοιχίας 
χωρίς επέκταση μεταλλικού σκελετού 
με προσθήκη ενός ή δύο δοντιών. 

10 40,00€ 400,00€ 

18.  Επιδιόρθωση μερικής οδοντοστοιχίας 
με επέκταση μεταλλικού σκελετού με 
προσθήκη ενός ή δύο δοντιών. 

5 40,00€ 200,00€ 

19.  ∆ια έκαστο επιπλέον δόντι στην πιο 
πάνω εργασία με α/α 18. 

5 10,00€ 50,00€ 

20.  Ατομικό δισκάριο από ακρυλική 
ρητίνη για τελικό αποτύπωμα 
ακίνητης εργασίας ή μερικής 
οδοντοστοιχίας. 

60 15,00€ 900,00€ 
 

21.  Τοποθέτηση αυχενικής πορσελάνης 
σε στεφάνες χυτές με ολική επένδυση 
πορσελάνης. 

70 20,00€ 1.400,00€ 

22.  Μεταβατικές αποκαταστάσεις 
(προσωρινές στεφάνες και 
γεφυρώματα) από ακρυλική ρητίνη. 

30 20,00€ 600,00€ 

23.  Προετοιμασία στεφάνης για υποδοχή 
μερικής οδοντοστοιχίας. 

20 20,00€ 400,00€ 

24.  Μεταβατική Μεταλλοαρκυλική 
στεφάνη 

50 27,00€ 1.350,00€ 

25.  ∆ιαγνωστική σύνταξη 20 54.00€ 1.080.00€ 
 

26.  ∆ιαγνωστικό κέρωμα ανά δόντι 200 4,50€ 900,00€ 
 

27.  Συγκόλληση LASER 40 36,00€ 1.440,00€ 
 

28.  Απλή συγκόλληση 40 27,00€ 1.080,00€ 
 

29.  Ψευδοκολόβωμα (καλύπτρα) 10 27,00€ 270,00€ 
 

30.  Πτερύγιο MARYLAND  20 27,00€ 540,00€ 
 

31.  Τηλεσκ. Με όπτηση πορσελάνης 10 135,00€ 1.350,00€ 
 

32.  Τηλεσκ. Με όπτηση 
φωτοπολυμεριζόμενη 

10 117,00€ 1.170,00€ 
 

33.  Τοποθέτηση συνδέσμου 50 54,00€ 2.700,00€ 
 

34.  Εργαστηριακός σύνδεσμός γέφυρας 50 54,00€ 2.700,00€ 
35.  Απομίμηση ούλων με πορσελάνη 

 
20 9,00€ 180,00€ 

 
36.  Προσθήκη αγκίστρου 60 22,50€ 1.350,00€ 

 
37.  Επένθετη οδοντοστοιχία (Σύνταξη και 

όπτηση) 
10 225,00€ 2.250,00€ 

 
38.  Άμεση οδοντοστοιχία (Σύνταξη και 

όπτηση) 
10 225,00€ 2.250,00€ 

39.  Αλλαγή βάσης οδοντοστοιχίας 20 90,00€ 1.800,00€ 
 

                                                                                       ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ :  66.760,00 €       
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ :   Οι οδοντοπροσθετικές εργασίες απαλλάσσονται από ΦΠΑ 
βάσει του άρθρου 22 του κώδικα ΦΠΑ.   

 
 

 
 
 
 
 

Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος ∆ανιηλίδης 

 
                                                                         ∆ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

Ο∆ΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ   
 

                                                     
                          

Α/Α ΟΜΑΔΑ  Α΄ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές 
περιγραφές της Διακήρυξης ως προς την 

ποιότητα κατασκευής των οδοντοπροσθετικών 
εργασιών 

 
40% 

2. Κατασκευές με σύγχρονες τεχνικές και  
μεθόδους σύμφωνα με ΦΕΚ 214Β 

(Α4β/1016/21.4.88)  

40% 
 

           Σύνολο Α΄ Ομάδας              80 % 
  

 ΟΜΑΔΑ  Β΄  
1. Προηγούμενη εμπειρία  10% 
2. Εκπαίδευση προσωπικού του Προμηθευτή  10% 

 
            Σύνολο Β΄ Ομάδας              20%               

            ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100% 
 

 
 
 
 
 

Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος ∆ανιηλίδης 

 
                                                                         ∆ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 36/2010) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «∆΄» 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1ο 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας………………………… 

Κατάστημα……………………………………. 
(∆/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax) 
             Ημερομηνία έκδοσης  …………………… 
 
Προς :  Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία 
απευθύνεται)  
Εγγύησή μας υπ’ αριθ. ……………………….  
για ποσό ΕΥΡΩ ………………………………. 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του 
ποσού των ΕΥΡΩ …………………. για την Εταιρεία 
………………………………………………………….. οδός ………………………….. 
αριθμός …. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την Εταιρεία 1) 
…………………………...  και 2)  …………………………….  ατομικά για κάθε μία 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους,  εκ της 
ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης εργολάβων ή Κοινοπραξίας),  για τη 
συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της …………….. ή τυχόν 
επανάληψή του,  για την υπηρεσία οδοντοπροσθετικών εργασιών    
………………………..… σύμφωνα  με την υπ΄ αριθ. ………………... διακήρυξή σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω 
διαγωνισμό  απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της 
προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της,  στην περίπτωση κατακύρωσης της 
υπηρεσία οδοντοπροσθετικών εργασιών σε αυτήν. 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, 
χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς 
έρευνα του βάσιμου  ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………  
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί  εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο ∆ημόσιο και τα 
Νομικά Πρόσωπα ∆ημοσίου ∆ικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.  
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

(Σημείωση για την Τράπεζα :  Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα 
(1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη 
διακήρυξη). 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας………………………… 

Κατάστημα……………………………………. 
(∆/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax) 
 
             Ημερομηνία έκδοσης  …………………… 
 
Προς :  Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία 
απευθύνεται)  
 
Εγγύηση μας υπ΄ αριθ. ………………………………. 
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………………….  
 
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία 
……………………….) οδός  …………………….. αριθ. ……………. ως εργολάβος 
πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την 
υπηρεσία οδοντοπροσθετικών εργασιών ………….…………………………..…., 
συνολικής αξίας …………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. 
…../2010 διακήρυξης της Υπηρεσίας Προμηθειών της Π.Α) και ότι σύμφωνα με 
σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται 
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συμβατικής 
αξίας της υπηρεσίας οδοντοπροσθετικών εργασιών δηλαδή για  ΕΥΡΩ 
……………………............ 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την 
απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών 1) …………….…… …………………….. και 2) 
………………………………………. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της Ένωσης Εργολάβων ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την 
παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως,  να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από 
τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του 
βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή 
σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της 
σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το 
οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσημου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….  
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.    
    
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο ∆ημόσιο και τα 
Νομικά Πρόσωπα ∆ημοσίου ∆ικαίου,  μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.    
 
       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 36/2010) 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Ε’» 
 
                                                                                           
                                                  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Οδοντοπροσθετικές εργασίες»  

 
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ : …………………. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν    Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 
 
 
Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ                                                            Σ.Π. ……./10  
 

Άρθρο 1ο    :    Γενικοί  Όροι 
 
        
Β. ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
   Άρθρο  2ο     :   Περιγραφή – Τιμή  Αντικειμένου – Κρατήσεις 
   Άρθρο  3ο     :   ∆ιάρκεια Σύμβασης – Αναπροσαρμογή Τιμών 
   Άρθρο  4ο     :   Πληρωμή – ∆ικαιολογητικά 
   Άρθρο  5ο     :   Κυρώσεις σε βάρος του Εργολάβου – Ποινικές Ρήτρες   
   Άρθρο  6ο     :   Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων  
   Άρθρο  7ο     :   Εγγυοδοσία 
 
 
Γ. ΜΕΡΟΣ  ΤΡΙΤΟ  
   ΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
   Άρθρο  8ο    :   Υποχρεώσεις Ξενοδόχων – Ενοίκων ΠΑ 
 
 
∆. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
    ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
   Άρθρο  9ο      :   Παράδοση – Παραλαβή 
   Άρθρο  10ο    :   Κωδικοποίηση     
 
 
Ε. ΜΕΡΟΣ  ΠΕΜΠΤΟ 
    ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
   Άρθρο  11ο  :   Τροποποίηση Όρων Σύμβασης 
   Άρθρο  12ο  :   Γενικά 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
ΤΗΛ. : 210 – 8705048 
 
 
 
 
                         ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ……./10  
 
 
 
ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     :   ……………… € 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ Υπηρεσία Οδοντοπροσθετικών εργασιών ………… 
                                
                
      Στην Αθήνα σήμερα ………………………………..στα Γραφεία της Υπηρεσίας 
Προμηθειών Π.Α , Σούτσου 40 (4ος όροφος), οι υπογεγραμμένοι :  
 
……………………………………………   ∆κτής της ΥΠ/ΠΑ, ως εκπρόσωπος της 
Π.Α, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.831/Α∆………/Σ………../………… 
Κατακυρωτική Απόφαση της………….. και η εταιρεία 
«………………………………………….» Α.Φ.Μ. …………………. που 
εκπροσωπείται από τον 
…………………………………………………………………………………………… με 
Α.∆.Τ…………………………………………………………………..Οδός 
………………, αριθμ. .., ………… Τηλ. ……………… – FAX. ……………, 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την 
εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής “Εργολάβου” 
της υπηρεσίας οδοντοπροσθετικών εργασιών όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο 
άρθρο δύο (2)  της παρούσας σύμβασης.  
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Μ Ε Ρ Ο Σ    Π Ρ Ω Τ Ο 
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 

 
 

Ά ρ θ ρ ο   1ο  
 

 
1. Οποιαδήποτε  διαφορά που αφορά  στην ερμηνεία και στην 

εκτέλεση  σύμβασης ή παραγγελίας των εργολάβων Π.Α λύεται, εφόσον από την 
κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής 
διενέργειας του διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού ∆ικαίου.        

                                     

2. Τα κάθε είδους, δικαιώματα του ∆ημοσίου ή των Νομικών 
Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου  των Ε.∆ των Οργανισμών  και γενικά των 
εκμεταλλεύσεων των Ενόπλων ∆υνάμεων, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του 
εργολάβου με τους όρους συμφωνιών και τη σύμβαση   εισπράττονται από όσα ο 
εργολάβος  έχει να λαμβάνει από οποιαδήποτε αιτία από το ∆ημόσιο και σε 
περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί 
εισπράξεως ∆ημοσίων εσόδων. 

 

  3.  Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και 
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π που λαμβάνονται από 
οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί 
της ποιότητας και της τιμής των παρεχόμενων οδοντοπροσθετικών εργασιών.  

 

      4.   Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/95, Ν.∆. 
721/1970, Π.∆ 166/03, Π∆ 60/07 & Π.∆. 118/07 σε συνδυασμό με τις εκδοθείσες 
Κανονιστικές αυτών οδηγίες. 

 

  5.   Με εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργολάβου, που 
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και επίδειξη κακής πίστης από αυτόν, 
δύναται να επιφέρει τον αποκλεισμό του (προσωρινό ή μόνιμο) από τους 
διαγωνισμούς των Ενόπλων ∆υνάμεων. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελ. 52 

 

Μ Ε Ρ Ο Σ     ∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 

 

Ά ρ θ ρ ο   2ο  

Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις 

 

 

 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την υπηρεσία 
οδοντοπροσθετικών εργασιών…………..… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

………….. €

 

 1.     Οι οδοντοπροσθετικές εργασίες απαλλάσσονται από ΦΠΑ βάσει του 
άρθρου 22 του κώδικα ΦΠΑ.    

 
2.   Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ο 

οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 με συντελεστή 4% για την προμήθεια 
υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών. 

 

3.    Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι βαρύνουσες τον εργολάβο 
κρατήσεις ποσοστού 6,144%. 

 

4.      Επίσης ο εργολάβος βαρύνεται με κρατήσεις και εισφορές υπέρ 
διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων, ∆ημοτικούς Φόρους κ.λ.π. 
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Ά ρ θ ρ ο   3ο  

   
∆ιάρκεια Σύμβασης – Αναπροσαρμογή Τιμών  

 

 1. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας τριών (3) ετών, με 
δυνατότητα για κατ΄ έτος τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Η ετήσια αναπροσαρμογή 
τιμών, εφόσον ζητηθεί από τους συμβαλλόμενους εργολάβους εντός του τελευταίου 
διμήνου ισχύος της σύμβασης (τέλος 1ου και 2ου έτους αντίστοιχα), δεν θα 
υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της 
μεταβολής του Γενικού ∆είκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ), όπως αυτός θα 
διαμορφώνεται τον τελευταίο μήνα του τρίτου τριμήνου ισχύος της σύμβασης, σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.  
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Ά ρ θ ρ ο     4ο  

Π λ η ρ ω μ ή – ∆ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά 

 

     1.    Η πληρωμή του εργολάβου θα γίνεται μετά παραλαβή του/ων 
συμβατικού/ων υλικού/ων – προϊόντος/ων, με βάση την περιγραφή και την τιμή 
του/ους, όπως θα προσδιορίζεται αναλυτικά από την τεχνική και οικονομική 
προσφορά του καθώς και την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας.  
 
 2. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά τηv οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή του προϊόντος (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.∆.) και υπό τον όρο ότι δεν 
συντρέχει περίπτωση παραλαβής του με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής 
προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του εργολάβου, σύμφωνα 
με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

α. Πρωτόκολλο παραλαβής, που εκδίδει η αρμόδια Επιτροπή 
παραλαβών. 

 
  β. Τιμολόγιο εξοφλημένο από τον εργολάβο και θεωρημένο 
από την οικονομική εφορία – ∆ελτίο αποστολής. 
 
  γ. Πιστοποιητικό φορολογικής Ενημερότητας του αρμοδίου 
∆ημόσιου Ταμείου, δηλαδή βεβαίωση του ότι δεν εκκρεμεί οφειλή εις βάρος                 
του εργολάβου, εφόσον το ποσόν που πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα 
1.467,00 €. 
 
  δ. Ζυγολόγιο (εαν απαιτείται) ή άλλα βεβαιωτικά στοιχεία. 
 
             ε. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (κύριας και 
επικουρικής) εφόσον το ποσόν που πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα              
2.934,70 €. 
   
  Σε περίπτωση εγκατάστασης του εργολάβου στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (γ) και (ε) εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό  
 
 3. ∆ιευκρινίζεται ότι το γραμμάτιο εισαγωγής των υλικών στις 
αποθήκες του 251 ΓΝΑ δεν θα αποτελεί δικαιολογητικό για την πληρωμή, καθώς η 
παραγγελία των υλικών γίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή από το 
Οδοντοπροσθετικό τμήμα, αλλά η εξόφληση της εταιρείας θα γίνεται από το 251 
ΓΝΑ, μετά την καταβολή από τον κάθε ασθενή, του προσδιοριζόμενου ποσού στη 
∆ιεύθυνση Οικονομικού. 
 
 

4. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€). 
 
 
 5. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη 
της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον εργολάβο. 
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 6. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο 
πάνω προθεσμία, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.∆. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 
της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό 
καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του εργολάβου, με 
επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες 
πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο 
αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο). 
 
     
     7.     Η εξόφληση του εργολάβου θα γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις : 

 

                    α.   Στο πρωτόκολλο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν 
θα υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση της υπηρεσίας οδοντοπροσθετικών εργασιών. 

 

                    β.    Ο εργολάβος  θα έχει προσκομίσει και τα λοιπά 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά. 

     

8.   Τα παρασταστικά (τιμολόγια – δελτία αποστολής) που θα εκδίδει ο 
αντισυμβαλλόμενος εργολάβος, σε γενόμενες παραγγελίες από το 251 ΓΝΑ, θα 
αντιστοιχούν στις περιγραφές που θα περιλαμβάνει το σχετικό παράρτημα με τις 
εργασίες της σύμβασης. 
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Ά ρ θ ρ ο     5ο  

Κυρώσεις σε βάρος του εργολάβου – Παράδοση 
 
 
 1. Σε περίπτωση που το υλικό  παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε  με τυχόν μετάθεση  και μέχρι 
λήξης  του χρόνου  της παράτασης  που χορηγήθηκε, σύμφωνα  με το άρθρο 26 
του Π.∆ 118/07, επιβάλλεται, εκτός  των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, 
κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής : 
 
  α. Για καθυστέρηση  που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα  
που δεν υπερβαίνει  το 1/4    του  μέγιστου προβλεπόμενου  από το άρθρο 26  του 
Π.∆ 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστού  1% επί  της  συμβατικής αξίας  της 
ποσότητας  που παραδόθηκε  εκπρόθεσμα. 
 
  β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται  σε χρονικό διάστημα από 
το  1/4  μέχρι το ½  του μέγιστου  προβλεπομένου  από το άρθρο 26 του Π.∆ 
118/07  χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας  της ποσότητας  
που παραδόθηκε  εκπρόθεσμα. 
     Εάν  κατά  τον υπολογισμό του χρόνου  παράτασης, των περιπτώσεων α. και β. 
προκύπτει  κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 
 
  γ. Για καθυστέρηση  που υπερβαίνει το παραπάνω  ½, 
ποσοστό  5%  επί της  συμβατικής  αξίας  της ποσότητας  που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 
 
 
 2. Τα παραπάνω,  κατά περίπτωση, ποσοστά  προστίμων  
υπολογίζονται  επί της συμβατικής αξίας  των εκπρόθεσμα  παραδοθέντων υλικών. 
Σε περίπτωση  που τα υλικά  που παραδόθηκαν  εκπρόθεσμα  επηρεάζουν  τη 
χρησιμοποίηση των υλικών  που παραδόθηκαν  εμπρόθεσμα,  το πρόστιμο 
υπολογίζεται  επί της συμβατικής  αξίας της συνολικής  ποσότητας αυτών. 
 
 3. Εφόσον  με την απόφαση  κήρυξης  εργολάβου εκπτώτου, 
παρέχεται σ’ αυτόν  η δυνατότητα  να παραδώσει τα υλικά  μέχρι την  προηγούμενη  
της ημερομηνίας  διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται  
συνολικά  πρόστιμο  για εκπρόθεσμη  παράδοση  ίσο με ποσοστό  10% επί της 
συμβατικής τιμής,  ανεξάρτητα  από την ημερομηνία παράδοσης  μέσα στο 
παρεχόμενο  χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση   αυτή, ισχύουν  και τα 
αναφερόμενα  στην προηγούμενη παράγραφο.  Εάν ο έκπτωτος  παραδώσει  τα 
υλικά,  ο εις βάρος του διαγωνισμός  ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με 
απόφαση  του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου  για τη διοίκηση  του φορέα  
οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 
 
 4. Κατά τον υπολογισμό  του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης  
παράδοσης ή αντικατάστασης των υλικών, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού  
του αρμόδιου για τη διοίκηση του  φορέα οργάνου, ύστερα  από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου,  δεν λαμβάνεται υπόψη  ο χρόνος  που παρήλθε  πέραν  του 
ευλόγου, κατά  τα διάφορα στάδια  των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται  ο 
εργολάβος και μετατίθεται  αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης. 
 
 
 
 



Σελ. 57 

  5. Στον εργολάβου που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται, με 
απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου oργάvoυ (επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού) το 
οποίο καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευτικά 
οι ακόλουθες κυρώσεις : 
 

  α. Υπηρεσία οδοντοπροσθετικών εργασιών σε βάρος του 
εκπτώτου εργολάβου από τους υπόλοιπους που είχαν λάβει μέρος στο 
διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν 
διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου εργολάβου. Ο 
καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται 
νέα παροχή υπηρεσίας οδοντοπροσθετικών εργασιών, κατά τα παραπάνω 
οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού 
γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου και με βάση τις αρχές 
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 
  β. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. 
 

  γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός  του εργολάβου από 
το σύνολο της παροχής υπηρεσιών των φορέων.  Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε 
περίπτωση  πραγματοποιείται  μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
 
  δ. Καταλογισμός στον εργολάβο ποσού ίσου με το 10%  της 
αξίας της υπηρεσίας οδοντοπροσθετικών εργασιών για την οποία κηρύχθηκε  
έκπτωτος  όταν του δόθηκε  το δικαίωμα  να παράσχει τις υπηρεσίες μέχρι την 
προηγούμενη  της ημερομηνίας  διενέργειας του διαγωνισμού,  ανεξάρτητα εάν 
τελικά έκανε ή όχι χρήση  του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν 
εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.∆ 118/07. 
 
             

6. Σε περίπτωση που κάποια εργασία απορριφθεί από τον αρμόδιο 
θεράποντα οδοντίατρο λόγω κακής κατασκευής και ως εκ τούτου μη εφαρμογής 
της επί του ασθενή – ανεξαρτήτου αιτίας – ο εργολάβος υποχρεούται στην 
επανάληψη της χωρίς πληρωμή. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σελ. 58 

 

Ά ρ θ ρ ο    6ο  

Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 

 
 

1.  ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον εργολάβου εφόσον διαπιστωθεί : 
 
  α. Υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 
 
            β. Ανωτέρα βία εξαιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία 
παράδοσης των οδοντοπροσθετικών εργασιών μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η 
απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον εργολάβο. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
αναφέρονται ενδεικτικά  οι παρακάτω : 
 

(1)        Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την 
διακοπή  των εργασιών  του καταστήματος του εργολάβου.    
 

(2)     Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα του  
εργολάβου.              
              

(3)   Πλημμύρα. 
 

(4)    Σεισμός. 
 

(5)       Πόλεμος 
 

(6)   ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη 
των εγκαταστάσεων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο  όργανο και υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση  της σύμβασης. 
 
          
        2. Ο εργολάβος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία,  να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  Εφόσον τα γεγονότα είναι διαρκή, ο εργολάβος 
θα πρέπει να τα αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους.  



Σελ. 59 

 

Ά ρ θ ρ ο    7ο  

Εγγυοδοσία 

 

 1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o εργολάβος είναι 
υποχρεωμένος vα καταθέτει την υπ’ 
αριθμ……………………………………επιστολή, ισχύος μέχρι ……………………… 
ποσού……………………………………. ευρώ………………………………….που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό  10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της υπηρεσίας 
οδοντοπροσθετικών εργασιών, η οποία θα επιστραφεί  σ’ αυτόν με αίτησή του, 
μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση  των όρων της παρούσας σύμβασης. 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελ. 60 

 

M Ε Ρ Ο Σ    Τ Ρ Ι Τ Ο 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι 

 

Ά ρ θ ρ ο   8ο  

Υποχρεώσεις  εργολάβου 
 
 
 1. Ο τεχνίτης υποχρεούται να επισυνάπτει βεβαίωση για το είδος των 
υλικών που χρησιμοποιεί για τις εργασίες κάθε ασθενούς, ώστε να πιστοποιείται ότι 
συμφωνούν με τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σελ. 61 

 
Μ Ε Ρ Ο Σ    Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο 

Ο Ρ Ο Ι    Π Α Ρ Α ∆ Ο Σ Η Σ – Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ 

 

Ά ρ θ ρ ο    9ο  

Παράδοση – Παραλαβή 

      

           1.  Η παράδοση και παραλαβή εργασιών θα γίνεται στο 251 ΓΝΑ/ 
∆ΟΤ/Οδοντοπροσθετικό Τμήμα κάθε μέρα και ώρα 12:00 περίπου από τον 
εργολάβο προσωπικά ή από αντιπρόσωπο του εργαστηρίου. Οι προσθετικές 
εργασίες ανά στάδιο εργασίας θα παραδίδονται έτοιμες το αργότερο μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες από την παραλαβή τους, πλην των επιδιορθώσεων οι οποίες θα 
παραδίδονται έτοιμες μετά από δύο (2) ημέρες από την ημέρα παραλαβής τους.  
 
 2. Η παράδοση των εργασιών από τον εργολάβο θα γίνεται στο 251 
ΓΝΑ /∆ΟΤ/Οδοντοπροσθετικό Τμήμα συνοδευόμενη από δελτίο συνοδείας. 
 
 

3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος  
παράδοσης των οδοντοπροσθετικών εργασιών μπορεί να παρατείνεται με 
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 
παρ. 2 του Π∆ 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων της Υπηρεσίας για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων 
(άρθρο 32 του Π∆ 118/2007). Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον 
δεν έχει παραδοθεί η συμβατική υπηρεσία οδοντοπροσθετικών εργασιών, κινείται η 
διαδικασία κήρυξης του εργολάβου εκπτώτου. 
 
 4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με 
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου συλλογικού οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον 
εργολάβο. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν 
ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της συμβατικής υπηρεσίας 
οδοντοπροσθετικών εργασιών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελ. 62 

 

Ά ρ θ ρ ο     10ο  

Kωδικοποίηση 

  

1. ∆εν απαιτείται η Κωδικοποίηση της υπηρεσία; οδοντοπροσθετικών 
εργασιών. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελ. 63 

M Ε Ρ Ο Σ    Π Ε Μ Π Τ Ο 

 

Λ Ο Ι Π Ο Ι     Ο Ρ Ο Ι 

 

Ά ρ θ ρ ο    11ο  

Τροποποίηση  Όρων Σύμβασης 

 

      
         1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 § 4 του Π∆ 118/07, η 
σύμβαση τροποποιείται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον 
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της Υπηρεσίας. Τροποποίηση ή 
συμπλήρωση αυτών των όρων γίνεται εγγράφως, με γραπτή τροποιητική της 
παρούσας σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων. Η απόφαση της ∆ιοίκησης με 
την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οιονδήποτε 
έχει έννομο συμφέρον. 
 
 2. Πράξεις ή παραλείψεις των συμβαλλομένων επ΄ ουδενί θεωρούνται 
ότι ενέχουν σιωπηρή τροποποίηση της σύμβασης αυτής ή οιουδήποτε όρου της. 
Κάθε ανοχή ή καθυστέρηση ή αμέλεια των συμβαλλομένων στην άσκηση των 
δικαιωμάτων τους ή αξιώσεών τους, δεν θεωρείται ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση 
από αυτά. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σελ. 64 

 
 
 
                                                       Ά ρ θ ρ ο    12ο 

     
Ολοκλήρωση Σύμβασης 

 
 
 1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
 
  α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση 
διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, 
κατά μέρος που κρίνεται ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο . 
 
  β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις . 
 
  γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις 
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις 
κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση .  
 
 

Γ Ε Ν Ι Κ Α 
 
 
 1. Η σύμβαση  κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
 
 2. Η παρούσα  συντάχθηκε εις διπλούν και αφού  αναγνώσθηκε  και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται  από τους συμβαλλομένους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος ∆ανιηλίδης 

 
                                                                         ∆ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σελ. 65 

 
Προσθήκη «1» 
Στη ∆ιακήρυξη ∆. 36/10 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΙΓΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
 

Αριθμός ∆ιαγωνισμού: ......................(συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)................... 
Ονομασία Υλικού: ................................(συμπληρώνεται από τον προμηθευτή).................... 
Ποσότητα:..................................... (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή).................................. 
Αύξων αριθμός υλικού στη διακήρυξη: (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή).... 
Προμηθευτής: .................................. (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή).........................  
∆ιεύθυνση:.......................................... (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)......................... 
 
ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ: ............ (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)................. 
ΕΠΙΘΥΜΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:  ΝΑΙ - ΟΧΙ (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  ΤΑ ΣΥΜΒ. ΜΕΛΗ 
   ................  ............................. 
 
........................ ................  ............................. 
 
Υπογραφή Προμηθευτή: ...................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Σμχος (Ο) Νικόλαος Παλιάγκας  
       ∆ιοικητής ΥΠ/ΠΑ 
 

 

∆ΕΙΓΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
 

Αριθμός ∆ιαγωνισμού: ......................(συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)................... 
Ονομασία Υλικού: ................................(συμπληρώνεται από τον προμηθευτή).................... 
Ποσότητα:..................................... (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή).................................. 
Αύξων αριθμός υλικού στη διακήρυξη: (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή).... 
Προμηθευτής: .................................. (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή).........................  
∆ιεύθυνση:.......................................... (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)......................... 
 
ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ: ............ (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)................. 
ΕΠΙΘΥΜΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:  ΝΑΙ - ΟΧΙ (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  ΤΑ ΣΥΜΒ. ΜΕΛΗ 
   ................  ............................. 
 
........................ ................  ............................. 
 
Υπογραφή Προμηθευτή: ...................................................... 

 
 

 


