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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Α∆ΑΜ:
Μαρούσι,

18-10-2017

Αρ. Πρωτ.: ∆Α1Ζ/Φ306/17

Γενική ∆/νση: Οικονοµικών Υποθέσεων
∆/νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών
Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών
Πληροφορίες: K. Nικητάκης
Τηλ.: 210-8110972
Fax: 210-8110985
Ταχ. ∆/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι
E-mail: knikitakis@eopyy.gov.gr

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
αριθ. 17/2017

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

και αντικείµενο την επιλογή αναδόχου για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από τα
Σηµεία Υποβολής προς τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) που
τοποθετείται στην Αττική και από την Κ.Μ.Ε.Σ. προς τα Σηµεία Υποβολής», διάρκειας ενός (1)
έτους ή έως εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης των 400.000,00 ευρώ πλέον του ισχύοντος
ΦΠΑ.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Πλέον Συµφέρουσα από Οικονοµική Άποψη Προσφορά Βάσει Βέλτιστης Σχέσης

Ποιότητας - Τιµής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 13/11/2017
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΩΡΑ: 08:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 22/11/2017
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΩΡΑ: 15:00

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
27/11/2017
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΩΡΑ: 10:00
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

400.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
496.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)

CPV:64121200-2
Ηµεροµηνία Αποστολής ∆ιακήρυξης σε Ε.Ε. (Υπ. Επίσηµων Εκδόσεων)

18-10-2017

Ηµεροµηνία Αποστολής σε ελληνικό τύπο

24-10-2017
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Ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
1.1. Του Ν. 3918/2011 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31/Α/2-3-2011), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν4238/2014 Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο
Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις,
1.2. Του άρθρου 72 του Ν. 3984/2011 «∆ωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 150/Α/27-06-2011).
1.3. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α/8.8.16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
1.4. Του άρ. 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-∆ιορθ.σφαλµ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) :
∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και
λοιπές ρυθµίσεις.
1.5. Της µε αρ. ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2-6-2017) Απόφασης του Υπουργού
Οικονοµίας & Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)
1.6. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
1.7. Του Ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ
229/Α/26-09-2003).
1.8. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν
από το Ν.4057/12 και το Ν 4210/12..
1.9 Του Ν. 4013/2011 σχετικά µε τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Συµβάσεων ( ΚΗΜ∆Σ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4412/16.
1.10 Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»
1.11 Του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
1.12 Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά
Θέµατα»
1.13 Των άρ. 129-135 του Ν. 4270/2014 « Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/εε)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4337/15 και το Ν.4412/16.
1.14 Του Π.∆. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα
και στοιχεία»
1.15 Του Ν. 3048/02 «Κύρωση των πράξεων του XXII Παγκόσµιου Ταχυδροµικού Συνεδρίου».
1.16 Της µε αρ. 296/93 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. «Κανονισµός Γενικών Αδειών Παροχής
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών».
1.17 Του Ν. 3871/2010 ( ΦΕΚ 141/Α/17-08--2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» &
του Π.∆. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
1.18 Του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
∆ιατάξεις»
1.19 Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα
εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
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1.20 Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 τουν.4412/2016 περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου
Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.).
Καθώς επίσης και
1. Την αριθ. 1065/407/13-09-2017 Απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περί διενέργειας
διαγωνισµού
2. Την αριθ. πρωτ. ΑΑΥ Μ675/18-09-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Ηλεκτρονικό ∆ιεθνή διαγωνισµό µε ανοιχτές διαδικασίες και µε κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον
Συµφέρουσα από Οικονοµική Άποψη Προσφορά Βάσει Βέλτιστης Σχέσης Ποιότητας – Τιµής για
την ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από τα Σηµεία Υποβολής προς τη
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) που τοποθετείται στην Αττική και από την
Κ.Μ.Ε.Σ. προς τα Σηµεία Υποβολής, διάρκειας ενός (1) έτους αρχής γενοµένης από την
ηµεροµηνία γνωστοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης ή έως εξαντλήσεως της
προϋπολογισθείσας δαπάνης των 400.000,00 ευρώ πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ (ήτοι 496.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και
τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας διακήρυξης. Σε
περίπτωση που δεν εξαντληθεί το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης εντός του 1 έτους, η
σύµβαση δύναται να παραταθεί µέχρι εξάντλησης του ποσού αυτού.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0831 ετών 2017 &
2018.
2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία 35 ηµερών από την
ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσηµων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
Σε περίπτωση που από την παρούσα προκύψουν διαφορές και ασυµφωνία σχετικά µε την χρήση
της Ηλεκτρονικής Πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, υπερισχύουν οι νόµιµες διατάξεις χρήσης της
Ηλεκτρονικής Πλατφόρµας.
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, β) ενώσεις
εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισµοί, δ) κοινοπραξίες εταιριών. Οι
ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή,
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφ΄ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
4. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr )
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που ορίζεται στο άρθρο 5 της ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ
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Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω άρθρα της παρούσας καθώς και
τα παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
6. Οι Υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να υποβάλλουν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών
πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης, φέροντα ψηφιακή
υπογραφή, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου ∆ιαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι και 7 εργάσιµες ηµέρες πριν από την καταληκτική
ηµεροµηνία της προθεσµίας που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών και θα
απαντηθούν το αργότερο έξι ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας που
έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.
7. Εφόσον ο προσφέρων δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως ένσταση κατά της διακήρυξης του
διαγωνισµού ή αυτή έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους
τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να
αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους αυτούς.
8. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση:

α. Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 18 / 10 /2017
β. Στον ελληνικό τύπο: 24 / 10 /2017
γ. Στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 24 / 10 /2017 (το πλήρες κείµενο)
δ. Στον ιστοχώρο του ΕΟΠΥΥ www.eopyy.gov.gr (το πλήρες κείµενο)
Στους παρακάτω φορείς.
α) Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος
β) Βιοτεχνικό-Eπαγγελµατικό Επιµελητήριο
γ) Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
δ) Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της αρχικής διακήρυξης καθώς τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν σε κάθε
περίπτωση τον ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Ν. 4270/2014.

Ο Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ
Σ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς
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ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –∆ΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Αντικείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου για την
παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από τα Σηµεία Υποβολής προς τη Κεντρική Μονάδα
Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) που τοποθετείται στην Αττική και από την Κ.Μ.Ε.Σ. προς τα
Σηµεία Υποβολής. Το αντικείµενο του έργου αναφέρεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.

∆ιάρκεια Υπηρεσιών: Η διάρκεια των υπηρεσιών θα είναι για ένα (1) έτος αρχής γινοµένης από την
ηµεροµηνία

γνωστοποίησης

της

κατακυρωτικής

απόφασης

ή

έως

εξαντλήσεως

της

προϋπολογισθείσας δαπάνης των 400.000,00 ευρώ. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν
εξαντληθεί το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης εντός του 1 έτους, η σύµβαση δύναται να
παραταθεί µέχρι εξάντλησης του ποσού αυτού.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 400.000,00 # Eυρώ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 496.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ)
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ΑΡΘΡΟ 2
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους προµηθευτές, ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στα άρθρα 16 και 17 της ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 µήνες, προσµετρούµενες από την επόµενη
µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους.
Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν τη
λήξη τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη.

∆ιευκρίνιση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση εγγράφων και αναφορικά
µε την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του Ν.
4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και αναφορικά µε το χρόνο υποβολής και
θεώρησης των ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014.
1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα
1.2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχή-Τεχνική Προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα στον
προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται:
1.2.1.1 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Ε.Ε.Ε.Σ ),
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, στον υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» συµπληρωµένο το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.).
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 το οποίο
αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’75), ως
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προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή
τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων
73,74,75,76 και 77 του ν. 4412/2016.
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού
(ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική
µορφή.
Το ΕΕΕΣ διατίθεται στα συνηµµένα αρχεία του διαγωνισµού σε µορφή αρχείων .pdf και .xml,
απ’όπου οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να το συµπληρώσουν και να το καταθέσουν.
Για τη συµπλήρωση του αρχείου .xml οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να συνδεθούν στον σύνδεσµο
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. Ειδικότερα :

 Η αναθέτουσα αρχή:
(α) ∆ηµιουργεί (συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) µέσα από την ιστοσελίδα
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την συγκεκριµένη
προκήρυξη.
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο
γνωστό πρόγραµµα που έχουµε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα
υπόλοιπα έγγραφα της προκήρυξης.

 Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του
και να µεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ espd/filter?lang=el. Στην
ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο
του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που
έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο
σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σηµείο.
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη µορφή και είναι πλέον δυνατή η
εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράµµατος εκτυπωτή σε µορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft
Windows, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη
λειτουργία εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραµµα
δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το
eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλοµετρητή.
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά
στην ιστοσελίδα).
(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε µορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της
προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής.
 Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού , αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε µε τη χρήση του αρχείου
.pdf είτε µε την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ espd/filter?lang=el). Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων
που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό
φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
β) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό
Εγγύηση συµµετοχής καταβάλλεται το 1% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ,
σύµφωνα µε το άρθρ.72 του Ν.4412/2016. Η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από
τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου PDF και προσκοµίζεται από αυτόν σε έντυπη
µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Επισηµαίνεται ότι για περιπτώσει υποβολής προσφορών από ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά και κοινοπραξιών, η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
1.2.1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
Η υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Α.
1.2.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά
του οικονοµικού φορέα.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο
«Οικονοµική Προσφορά».
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρµα του
συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
-Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω:
1.2.2.1
ΤΙΜΕΣ
− Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς.
− Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
− Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία
(άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι
ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
− Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται
ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
− Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
− Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:
Ι. Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων
ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)
− Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα Β΄.
− Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται
λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις
σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που
έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή
των υπηρεσιών - προµήθεια ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων υπηρεσιώνπροµηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
− Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
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1.2.3 Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται ως εξής:
− Μετά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της, ο Ανάδοχος θα εκδίδει στις
αρχές του επόµενου µήνα παραστατικό που θα αφορά τις αποστολές του συγκεκριµένου
διαστήµατος και θα προσκοµίζει παράλληλα κατάσταση στην οποία θα εµφανίζονται όλες οι
αποστολές.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:
Επωνυµία
:ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Α.Φ.Μ.
: 997478553
∆.Ο.Υ.
: Αµαρουσίου
∆ιεύθυνση
: Απ. Παύλου 12
Τ.Κ.
: 151 23 Μαρούσι
− Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται κάθε δύο µήνες, µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδίδεται
στο όνοµα του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής των νόµιµων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο
προσδιορισµένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηµατικού
εντάλµατος και ύστερα από θεώρηση του από την αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου (κατά την πρώτη πληρωµή).
− Ο Ανάδοχος βαρύνεται α) µε τις νόµιµες κρατήσεις του αρθρ. 375 του ν.4412/2016, ήτοι
0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (επ’ αυτού 3%
χαρτοσήµου και επ’ αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήµου) επί της αξίας προ ΦΠΑ και β) Κράτηση
ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/2016.
− Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι αµοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του
προσωπικού του και των συνεργατών του.
− Με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν 4172-2013, στον ανάδοχο που θα αναδειχθεί
επιβάλλεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της
αξίας των αγαθών, για πληρωτέα ποσά άνω των 150,00 €
1.2.4 Επισηµαίνεται ότι:
1.2.4.1
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους
της ∆\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
1.2.4.2
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.2.4.3 ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.2.4.4
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε
κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
1.2.4.5
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
1.2.4.6
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα
στο Παράρτηµα A.
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την 27/11/2017, ηµέρα ∆ευτέρα,
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ώρα 10.00, (4) εργάσιµες µέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, µέσω
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων
κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών
(υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των
οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο
σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν
γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
2.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων
κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών
της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και
τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών (∆ικαιολογητικών συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονοµική Προσφορά).
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή
του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – προσφέροντες για παροχή
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – προσφέροντες παρέχουν τις
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. Επίσης κατά την κρίση της
ζητά τα απαραίτητα δείγµατα των προς προµήθεια αγαθών.
3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf
και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται
από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε
έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία (µε διαβιβαστικό όπου
θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά).

4.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η
ΑΝΑΘΕΣΗ.
4.1 ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
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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,
i) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι:
 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),
 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),
 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),
 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 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν.3424/2005 (Α΄ 305),
 τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες
 παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.
ii) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
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.
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.
δ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων, που εκδίδεται από την Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και συµπεριλαµβάνει πλήρη κατάσταση
του δικτύου πρακτόρων της επιχείρησης.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων β, γ εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
ε. 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 της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
4.2 ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ:
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 α της ως άνω
παραγράφου 4.1.
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
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γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, 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.
δ. 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.
ε. Αντίστοιχο του υπό στοιχ.(δ) της παραγράφου( 4.1) Πιστοποιητικό της χώρα εγκατάστασης
τους.
4.3 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ:
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1 και 4.2 αντίστοιχα.
 Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω
παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.,
τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε
άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του.
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 άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
 Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 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 A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και
7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
 Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της
έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
γ. Τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα προσκοµίζουν επιπρόσθετα:
i.
αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιηµένο ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένο (µαζί µε τα
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του [για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]). Επιπλέον, επί
Ανωνύµων Εταιριών, ανακοίνωση καταχώρησης στην Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. του καταστατικού της
Εταιρίας (το οποίο πρέπει να προσκοµίζεται κωδικοποιηµένο) και της συγκρότησης του
∆ιοικητικού της Συµβουλίου, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στα οποία
έχουν γίνει οι σχετικές δηµοσιεύσεις.
ii.
βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να
προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα
∆ιοίκησης αυτού.
δ. Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα προσκοµίζουν επιπρόσθετα:
i.
αντίγραφο του καταστατικού του νοµικού προσώπου, όπως τροποποιηµένο ισχύει, και των
εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, µε βάση η νοµοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα
του, η τήρηση των προβλεπόµενων κανόνων δηµοσιότητας ως προς ό,τι αφορά την ίδρυση
και τις µεταβολές αυτού, καθώς και, επιπρόσθετα, για τα νοµικά πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που
διοικούνται από συλλογικό όργανο (∆.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του
συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως
προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δηµοσιότητας και
ii.
βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την
οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα
όργανα διοίκησης αυτού.
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4.4 ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του
∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της παραγράφου 4.1.
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 4.1, εφόσον πρόκειται για
ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 4.2, εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης
β της
παραγράφου 4.3.
γ. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
4.5 ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση
ή την κοινοπραξία, καθώς και δήλωση σύστασης ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, νόµιµα
υπογεγραµµένη από τους νόµιµους εκπροσώπους, 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.
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 του
παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προσφέροντα. Εάν στη
χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη
δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας
εγκατάστασης. 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.
Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει
τη φορολογική ενηµερότητα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ηµερών
από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια υπηρεσία ή την
αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ως
ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα
ταχυδροµείου.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον προσφέροντα
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκοµίζονται (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα
δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από
την ηλεκτρονική υποβολή.
5.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την
προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των
συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η
αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που
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αποσφραγίσθηκε.
6. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ
Όταν ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και
δεν προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά
όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον επόµενο κατά σειρά αξιολόγησης ∆ιαγωνιζόµενοπροσφέροντα και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά
και προσκοµίσει, 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.
Όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία στο έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. ή ο υπόχρεος προς
τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως
κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά των
άρθρων 73 και 80 του Ν. 4412/2016, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ
του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη.
7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
7.1 Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ
7.1.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα
κράτη-µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που
κυρώθηκε µε το ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
7.1.2 Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το
1% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου πλέον τον αναλογούντα ισχύοντα ΦΠΑ, κατά
την κατάθεση της προσφοράς.
7.1.3 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα
και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η ∆\ξη.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα
από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.

Επισηµαίνεται ότι για ενώσεις εταιρειών ή κοινοπραξίες, η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να
περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή
της κοινοπραξίας.
7.1.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των υπηρεσιών
χωρίς Φ.Π.Α.
Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν µέχρι επιστροφής
τους στην Τράπεζα.
7.1.5. Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση
κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και
θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
αναφερόµενα στον Ν. 4412/2016.
7.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ
Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου µε απόφαση του ∆.Σ. του ΕΟΠΥΥ θα οριστεί Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ θα είναι ο έλεγχος της
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ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.
Η ΕΠΠΕ θα είναι αρµόδια για την έγκριση και πιστοποίηση όλων των Παραδοτέων, µε βάση τη
διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-4 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ», καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆΄-ΣΥΜΒΑΣΗ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας ∆ιακήρυξης. Η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου σε συνεργασία µε τα Σηµεία Υποβολής θα ορίσει έναν
Υπεύθυνο ανά Σηµείο Υποβολής και έναν στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών ο οποίος
θα έχει την ευθύνη για το συντονισµό της διακίνησης των υλικών (έγγραφα).
Η παραλαβή του έργου θα γίνεται σε µηνιαία βάση από επιτροπή που θα συσταθεί ειδικά για το
σκοπό αυτό.
Για τις ανάγκες της παραλαβής, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδίδει στην Υπηρεσία, µε το τέλος
κάθε µήνα παροχής υπηρεσιών, συγκεντρωτική κατάσταση που θα περιλαµβάνει όλες τις παραδόσεις
που έλαβαν χώρα κατά το µήνα αναφοράς ανά σηµείο αποστολής. Στη συγκεντρωτική κατάσταση
θα περιλαµβάνονται οι ηµεροµηνίες παράδοσης και παραλαβής κατά περίπτωση καθώς και το
ονοµατεπώνυµο του κατά περίπτωση παραλήπτη (απαραίτητη ηλεκτρονική αναφορά ).
Συνοδευτικά ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδίδει αναφορά εργασιών, στην οποία θα περιγράφει,
µε τη µορφή έκθεσης πεπραγµένων, τυχόν προβλήµατα που παρουσιάστηκαν καθώς και τον τρόπο
επίλυσής τους (καθυστερήσεις παραλαβών, τυχόν απώλειες υλικού κ.λ.π.).
Η επιτροπή παραλαβής θα προβαίνει σε δειγµατοληπτική, κατά την κρίση της, επαλήθευση των
περιγραφοµένων στη συγκεντρωτική κατάσταση και την αναφορά εργασιών καθώς και σε
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει απαραίτητη για τις ανάγκες του έργου της.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης κάποιας ή κάποιων
επιµέρους παραδόσεων, στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση
αυτή ο ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία για την τεκµηρίωση του αιτήµατός
του και το αίτηµα εξετάζεται από τον Οργανισµό ο οποίος αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί
µετάθεση και πόση, είτε για το µέλλον είτε µε αναδροµική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον
ΑΝΑ∆ΟΧΟ.
7.3 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σε περίπτωση που ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν τηρεί µε συνέπεια τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν,
η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να επιβάλλει ρήτρες ως εξής :
Α. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής υλικού του Πίνακα 1 Οικονοµικής Προσφοράς του
Παραρτήµατος Β ρήτρα 200 ΕΥΡΩ αντίστοιχα.
Β. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση κιβωτίου ή φακέλου επιβάλλεται ρήτρα 20% επί του
κόστους της συγκεκριµένης υπηρεσίας για κάθε 24 ώρες καθυστέρησης.
Η ρήτρα εισπράττεται µε παρακράτηση από το συµβατικό αντάλλαγµα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για το δίµηνο
µέσα στο οποίο παρουσιάσθηκε το πρόβληµα.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να διατηρεί ασφαλισµένα τα κέντρα διανοµής του καθώς και τα
µεταφορικά µέσα- αυτοκίνητα που χρησιµοποιεί για τις ανάγκες του έργου, για την κάλυψη των
κινδύνων πυρός – κλοπής – πληµµύρας – τροµοκρατικών ενεργειών – κ.λ.π. και αποζηµιώνει την
Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε τέτοια περίπτωση, σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, χωρίς να
δικαιούται την επίκληση ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση που εµφανισθούν επανειληµµένα προβλήµατα, χρονικά ή άλλα, στην υλοποίηση του
ανατιθέµενου έργου, τα οποία, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, οφείλονται εν όλο ή εν
µέρει στην πληµµελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από
σχετική γνωµοδότησης του κατά περίπτωση αρµοδίου οργάνου, δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση,
ολική ή µερική, της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.
Η επιβολή ποινικών ρητρών ή / και κήρυξη εκπτώτου του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ δεν εφαρµόζονται σε
περιπτώσεις αποδεδειγµένης ανωτέρας βίας
Η απόδειξη ανωτέρας βίας βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε τρεις
(3) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει
εγγράφως και να προσκοµίσει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
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Μόνον η έγγραφη αναγνώριση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον Ανάδοχο από
τις συνέπειες της εκπρόθεσµης εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης ή της µη εκπλήρωσης
οποιασδήποτε άλλης υποχρεώσεώς του.
Ο .ΕΟ.Π.Υ.Υ. όµως δικαιούται, µε µονοµερή δήλωσή του, εφόσον η ανωτέρα βία διαρκεί για
διάστηµα πέραν των δεκαπέντε (15) ηµερών, να καταγγείλει την Σύµβαση, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα σε αυτή και την Ελληνική Νοµοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την καταγγελία ή όχι της σύµβασης και τη συνοµολόγηση ή
κατάπτωση ποινικής ρήτρας, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει, σύµφωνα µε την
Ελληνική Νοµοθεσία, την αποκατάσταση κάθε θετικής & αποθετικής ζηµιάς του, που έχει υποστεί
από την εκπρόθεσµη ή τη µη προσήκουσα εκτέλεση της σύµβασης από τον Ανάδοχο, στα πλαίσια
της ευθύνης του Αναδόχου
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Υπεργολαβίες του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Μετά την υπογραφή της Σύµβασης και προκειµένου ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ να συνάψει υπεργολαβία,
απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τµήµατα τα οποία καλύπτει η
υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, µαζί
µε έγγραφη τεκµηρίωση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος
ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση του έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ την αντικατάσταση υπεργολάβου ή
φυσικού προσώπου εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιµη και
αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε
εύλογο χρονικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση
αντικαταστάτη.
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των υπεργολάβων και των
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αµέλειες του
ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας
του µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, µόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος
ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση του έργου.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ.
Υποχρέωση Πίστης & Εχεµύθειας
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα λάβει κάθε πρόσφορο µέτρο και θα προκαλέσει για την λήψη αντίστοιχων µέτρων
εκ µέρους κάθε Υπεργολάβου του υποσχόµενος και εγγυόµενος προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι:
Κάθε απασχολούµενος ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναµειγνυόµενος άµεσα ή έµµεσα µε το Έργο θα
τηρεί την υποχρέωση πίστης και εχεµύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή ως εάν η Αναθέτουσα Αρχή
ήταν ο εργοδότης του, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά:
 ∆εν θα προβαίνει σε ενέργειες που ανάγονται στον κύκλο εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής
για λογαριασµό δικό του ή οποιουδήποτε τρίτου.
 ∆εν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε βλαπτική ενέργεια από πρόθεση ή οποιουδήποτε βαθµού
αµέλεια που επενεργεί ή είναι δυνατόν να επενεργήσει στην λειτουργία της Σύµβασης, του
Έργου ή στα υλικά ή ηθικά συµφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής.
 Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέµιτου ανταγωνισµού ούτε θα
διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να
περιέλθουν σε γνώση του σχετικά µε το Έργο.
 Θα κρατεί µυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο κάθε µία και όλες τις
πληροφορίες, στοιχεία ή δεδοµένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει ή περιέλθουν σε γνώση του
εξ’ αιτίας ή αφορµής των υπηρεσιών που παρέχει τηρώντας εχεµύθεια και απόρρητο για κάθε
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τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή δεδοµένο εκτός εάν το άλλο συµβαλλόµενο µέρος ρητά,
έγγραφα και ειδικά το επιτρέψει.
 Θα τηρεί υποχρέωση πίστης και µη κατάχρηση εµπιστοσύνης ιδιαίτερα αν κατέχει
διευθυντική ή εµπιστευτική θέση.
Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιµοποιήσει τις ως άνω Εµπιστευτικές Πληροφορίες µόνο για το σκοπό
της εκτέλεσης του ανατιθέµενου σκοπού και δύναται να τις γνωστοποιεί µέσα στο πλαίσιο του ως
άνω σκοπού µόνο στους υπαλλήλους, συνεργάτες, υπεργολάβους ή προστεθέντες της οι οποίοι στο
πλαίσιο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του Αναδόχου απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την
ικανοποίηση του ως άνω σκοπού. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει µε το παρόν την υποχρέωση να λάβει
όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε η ίδια επιβεβληµένη εχεµύθεια να τηρηθεί και από τους
Προστεθέντες του.
Για τον ως άνω λόγο οι Προστηθέντες που θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο, θα έχουν
ενηµερωθεί και δεσµευθεί προηγούµενα ως προς την εµπιστευτικότητα των εν λόγω στοιχείων.
Συνεπώς ο Ανάδοχος υποχρεούται να δεσµεύει τους Προστηθέντες του, κατόπιν υπογραφής
σύµβασης εµπιστευτικότητας, για την τήρηση της ως άνω υποχρέωσης. Επιπροσθέτως ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ενηµερώσει τους Προστεθέντες του και για την αστική και ποινική ευθύνη τους σε
περίπτωση παράβασης οποιωνδήποτε υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το παρόν. Τις ως άνω
Πληροφορίες θα τις χειρίζεται ο Ανάδοχος, εάν και στο βαθµό που αυτό είναι απαραίτητο για την
εκτέλεση της σύµβασης.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει
αποκατάσταση της βλάβης ή ζηµιάς και την αποζηµίωσή του στρεφόµενο, κατ’ ενάσκηση διακριτικής
του ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζηµίωση.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την
Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή του συναίνεση.
Οι υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας θα εξακολουθούν να ισχύουν και δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα
µέρη και µετά τη λήξη ή λύση, της Σύµβασης, για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών.
Τυχηρά και ανωτέρα βία
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ευθύνεται για τα τυχηρά υπό στενή έννοια (απλά ή συνήθη) στην νοµότυπη
εκπλήρωση των αναλαµβανοµένων από αυτόν υποχρεώσεων σε εκτέλεση της Σύµβασης.
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων,
στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν
θεωρούνται για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ όσα ευρίσκονται αντικειµενικά εντός του πεδίου οικονοµικής
δραστηριότητας και ελέγχου του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι
(20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό
αίτηµα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η
αποδοχή του αιτήµατος.
Ευθύνη- Ασφάλεια
Λόγω ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου δε δηµιουργείται καµιά έννοµη σχέση µεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ή των Υπεργολάβων του που
απασχολούνται στο Έργο ούτε και µεταξύ του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ή των Υπεργολάβων του και του
προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής.
Για οποιοδήποτε ατύχηµα, τραυµατισµό, απώλεια, βλάβη ή ζηµιά σε πρόσωπα ή πράγµατα
(ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου) που τυχόν θα συµβούν κατά την
εκτέλεση του αντικειµένου που αναλαµβάνει ο Ανάδοχος ή από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή του
προσωπικού που θα χρησιµοποιήσει, συµπεριλαµβανοµένων των βοηθών εκπληρώσεως /
προστηθέντων αυτού εν γένει, αστικά και ποινικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος καθώς και για
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οποιοδήποτε ατύχηµα που θα συµβεί στο προσωπικό ή / και βοηθούς εκπληρώσεως / προστηθέντες
του, θα αναλάβει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάσταση και ανόρθωση οποιασδήποτε τέτοιας
ζηµιάς.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους
αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη Συµβατική ∆ιάρκεια του Έργου και µεριµνά όπως
οι Υπεργολάβοι και λοιποί συνεργάτες του να πράξουν το ίδιο.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρµογή των διατάξεων της ασφαλιστικής
νοµοθεσίας, της νοµοθεσίας για τα εργατικά ατυχήµατα και για την υγεία και ασφάλεια του
προσωπικού του ή των βοηθών εκπληρώσεως / προστηθέντων αυτού. Την ίδια υποχρέωση έχει και
για τυχόν οικονοµικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τις ανωτέρω αναφερόµενες διατάξεις όπως
αυτές ισχύουν σήµερα, ή θα προκύψουν στο µέλλον, οι οποίες θα βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο
τον Ανάδοχο.
Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του
προσωπικού του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και των Υπεργολάβων του.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει µε τη Σύµβαση σύµφωνα µε τους
όρους της Σύµβασης, της Προσφοράς του, της ∆ιακήρυξης και του νόµου, αλλιώς θα εφαρµοστούν
οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.
Σε περίπτωση κατά την οποία εγερθεί αγωγή κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από οποιοδήποτε τρίτο που
απαιτεί αποζηµίωση και που έχει σχέση άµεση ή έµµεση µε το αντικείµενο που εκτέλεσε ο Ανάδοχος,
αυτός έχει την υποχρέωση να παρέµβει στη δίκη υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε δικά του έξοδα (δηλ. του
Αναδόχου), να υπεισέλθει στη θέση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως κύριος διάδικος άλλως αν δηλαδή για
οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί κύριος διάδικος να καταβάλλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κάθε ποσό που
τυχόν επιδικασθεί ακόµη και µε προσωρινή διαταγή ή ως ασφαλιστικό ή συντηρητικό µέτρο υπέρ
τρίτων και κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για κεφάλαιο, τόκους και δικαστική δαπάνη και να αποζηµιώσει
πλήρως τον τρίτο, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η παρούσα υποχρέωση
υφίσταται κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποιήσεως του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα ανεξαρτήτως υπαιτιότητας ή ζηµίας και ο Ανάδοχος θα έχει και
την υποχρέωση να καταβάλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οποιοδήποτε ποσό τυχόν καταδικαστεί να πληρώσει ο
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον ενάγοντα τρίτο για κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, είτε κατόπιν έκδοσης εκτελεστής ή
προσωρινώς εκτελεστής απόφασης ή διαταγής ή ασφαλιστικού ή συντηρητικού µέτρου, είτε για
καταβολή εγγύησης προς αποφυγή εκτελεστής ή προσωρινά εκτελεστής απόφασης ή διαταγής ή
ασφαλιστικού ή συντηρητικού µέτρου.
Ο Ανάδοχος δύναται να αναθέσει το σύνολο ή µέρος του αντικειµένου της σύµβασης σε
υποπροµηθευτές του, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος δεν θα απαλλάσσεται από την ευθύνη
βάσει της σύµβασης για τα µέρη του αντικειµένου της που εκχωρούνται υπεργολαβικώς και ο
Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τις ενέργειες ή αθετήσεις υπεργολάβων ή υπαλλήλων
τους ή εργατών, εξ' ολοκλήρου σαν να ήταν ενέργειες ή αθετήσεις του Αναδόχου ή υπαλλήλων ή
εργατών του Αναδόχου.
Εκχωρήσεις- Μεταβιβάσεις
Κανένας εκ των συµβαλλοµένων δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει ολικά ή µερικά την
Σύµβαση ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του προς οιονδήποτε χωρίς την προηγούµενη ρητή
έγγραφη συναίνεση του άλλου. Κατ’ εξαίρεση ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δικαιούται να εκχωρήσει το δικαίωµα
είσπραξης χρηµατικών ποσών καταβλητέων από την Αναθέτουσα Αρχή µε βάση τους όρους της
Σύµβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί στην Ελλάδα.
Λύση- Καταγγελία της Σύµβασης-Έκπτωση Αναδόχου
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
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περιπτώσεις:
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής
γ) Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή
σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του
επαγγέλµατός του
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ της εκ µέρους
της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, της Αναθέτουσας Αρχής δύναται, κατ’ ενάσκηση
διακριτικής ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη
(κατ’ αυτό) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας
επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία
του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ κατά την
ηµεροµηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε την
Σύµβαση προς τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν.
Για τους πρόσθετους λόγους έκπτωσης του Αναδόχου εκτός των προβλεποµένων στο Ν. 4412/16,
εφαρµόζονται οι έννοµες συνέπειες της καταγγελίας κατά τον Αστικό Κώδικα.
α)
β)

Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά την υπογραφή της Σύµβασης θα προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται,
ώστε να διευκολυνθεί το έργο του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και θα του παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες,
και µέσα για την διεκπεραίωση του έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή εφόσον δεν προβεί στις υποχρεώσεις του, διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει
το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών του έργου, ανάλογα µε την προκύπτουσα
καθυστέρηση.
7.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από
τον Ν. 4412/2016.
7.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση είναι δυνατό να τροποποιηθεί, εφόσον προκύψουν, εκ µέρους του ΕΟΠΥΥ, ειδικές
ανάγκες και συνθήκες που επιβάλλουν προσαρµογή επιµέρους άρθρων, ή τµήµατος του αντικειµένου
του έργου, για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών και εφόσον συµφωνήσουν εγγράφως, προς τούτο
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜA Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ /ΣΗΜΕΙΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
1. ΕΡΓΟ
Το έργο αφορά στην παροχή Υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από τα Σηµεία Υποβολής προς τη
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) που τοποθετείται στην Αττική και από την Κ.
Μ. Ε. Σ. προς τα Σηµεία Υποβολής. Το υλικό που θα µεταφέρεται είναι έγγραφα, έντυπα.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το πληροφοριακό υλικό (έγγραφα) προς διακίνηση σχετίζεται µε το σύστηµα διαχείρισης συνταγών
που εκτελούνται από τα φαρµακεία όλης της χώρας, καθώς και την επεξεργασία των
συγκεντρωτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τη διαχείριση των προκαταβολών. Τα έγγραφα, αυτά,
κύρια, είναι τα ακόλουθα:
•
Κατάσταση Φαρµακείων ανά Σηµείο Υποβολής (Κατάσταση Παραλαβής)
•
Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Φαρµακείων
•
Συνταγές Φαρµακείων
•
Καταστάσεις Οφειλών Φαρµακείων (Αφορούν την Εκκαθάριση)
•
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις, ανά Σηµείο Υποβολής, πληρωµής προκαταβολών φαρµακείων
(Συνοδευτικές)
•
Ενηµερωτικά Σηµειώµατα Φαρµακοποιών προς Σηµείο Υποβολής ανά µήνα
•
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Λαθών, ανά Σηµείο Υποβολής
και Φαρµακείο, που
προκύπτουν από την εκκαθάριση των λογαριασµών (Αναλυτική Κατάσταση Περικοπών από
την Εκκαθάριση)
•
Καταστάσεις ∆ιάθεσης Συνταγολογίων
•
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Συνταγογράφησης Ιατρών
•
Λοιπές καταστάσεις ή έγγραφα.
Η λίστα των εντύπων δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, που µπορεί στα πλαίσια του
συγκεκριµένου έργου να διακινεί οιοδήποτε άλλο έντυπο.
Τα έγγραφα υποβάλλονται από τους φαρµακοποιούς σε ορισµένες ηµεροµηνίες και σε τακτά χρονικά
διαστήµατα στα Σηµεία Υποβολής της Αναθέτουσας Αρχής σε όλη την Ελλάδα ή παράγονται στην
«Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών» (Κ.Μ.Ε.Σ.), που βρίσκεται στην Αττική. Εκτιµάται ότι η
ηµέρα αιχµής της ζήτησης υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από τα Σηµεία Υποβολής προς την Κ.Μ.Ε.Σ.
θα είναι η 5η εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα (εκτός από το σηµείο υποβολής Αθηνών) . Τα διακινούµενα
έγγραφα-υλικά αφού συσκευαστούν κατάλληλα, θα µεταφέρονται µε ταχύ και αξιόπιστο τρόπο από
και προς την Κ.Μ.Ε.Σ. Εκτιµάται ότι οι ηµέρες αιχµής της ζήτησης υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από
την Κ.Μ.Ε.Σ προς τα Σηµεία Υποβολής, θα είναι κατά µέσο όρο το τελευταίο δεκαήµερο του µήνα.
Ως Σηµεία Υποβολής ορίζονται οι 68 Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις & Φαρµακεία της Αναθέτουσας
Αρχής (Παράρτηµα Α - Πίνακας 1), οι 16 Φαρµακευτικοί Σύλλογοι (Παράρτηµα Α - Πίνακας 2) και οι
57 Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις (Παράρτηµα Α - Πίνακας 3) της Αναθέτουσας Αρχής, ανάλογα µε την
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
2.1
∆ιακίνηση από την περιφέρεια προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Λογαριασµών Φαρµακείων
Τα διακινούµενα έγγραφα από τα Σηµεία Υποβολής προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Λογαριασµών Φαρµακείων είναι τα ακόλουθα:
•
Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Φαρµακείων (ΣΚΦ)
•
Συνταγές Φαρµακείων
•
Κατάσταση Φαρµακείων ανά Σηµείο Υποβολής (Κατάσταση Παραλαβής)
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•
Καταστάσεις Οφειλών Φαρµακείων (Μαζί µε την ΣΚΦ)
•
Καταστάσεις ∆ιάθεσης Συνταγολογίων
•
Λοιπές Καταστάσεις ή έγγραφα.
Σε κάθε Σηµείο Υποβολής, τα υλικά ( έγγραφα, συνταγές ) θα συσκευάζονται κατάλληλα σε ειδικά
χαρτοκιβώτια ( συνταγές ) ή ειδικούς φακέλους (µηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις Φαρµακείων
). Τα υλικά και εργαλεία συσκευασίας για τις διακινήσεις που γίνονται από το Σηµείο Υποβολής προς
την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (χαρτοκιβώτια, φάκελοι συνταγών, φάκελοι Μηνιαίων
Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ) θα διατίθενται από τον Ανάδοχο. Επίσης η διαδικασία της
συσκευασίας θα εκτελείται από το Προσωπικό του Ανάδοχου (διακοµιστή).
Σηµειώνεται ότι, οι φαρµακοποιοί υποβάλλουν τις συνταγές τους στο αρµόδιο Σηµείο Υποβολής σε
σφραγισµένους ειδικούς φακέλους (Παράρτηµα Α – Υπόδειγµα 2 - Φάκελος συνταγών) το άνοιγµα
των οποίων δεν επιτρέπεται έως την παραλαβή τους από την ΚΜΕΣ. Οι ειδικοί φάκελοι (συνταγών
– συγκεντρωτικών καταστάσεων) θα διατίθενται από τον Ανάδοχο στα Σηµεία υποβολής, σε
συµφωνία µε τους Πίνακες 1&2 του Παραρτήµατος Α, κατόπιν συνεννόησης µαζί τους. Επιπλέον,
πριν τη µεταφορά των υλικών λαµβάνεται µέριµνα σε κάθε Σηµείο Υποβολής για ξεχωριστή
πακετοποίηση των Μηνιαίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων όλων των φαρµακείων κάθε Σηµείου
Υποβολής, καθώς και για την ενιαία πακετοποίηση των συνταγών του κάθε φαρµακείου.
•
Με βάση την παραπάνω οργάνωση θα χρησιµοποιηθούν τριών ειδών συσκευασίες :
Α) Κιβώτια που θα περιέχουν φακέλους συνταγών ενός ή το πολύ 12 φαρµακείων. ( κιβώτια
διαστάσεων 41 cm Χ 36 cm Χ 24 cm)
Β) Φάκελοι που θα περιέχουν συνταγές ενός φαρµακείου και εντολές πληρωµής των φαρµακείων
που ανήκουν σε µικρά Σηµεία Υποβολής . ( φάκελοι διαστάσεων 44 cm Χ 32 cm).
Γ) Φάκελοι που θα περιέχουν τις Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις των φαρµακείων ενός
Περιφερειακού Υποκαταστήµατος ή Υποκαταστήµατος ή Παραρτήµατος (φάκελοι διαστάσεων
50 cm Χ 40 cm).
Τα κιβώτια συσκευασίας θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

∆ιαστάσεις
•
Ύψος 41 cm
•
Πλάτος 36 cm
•
Μήκος 24 cm
•
Άνοιγµα κιβωτίου στο πάνω µέρος
•
Tυπός συσκευασίας : ΧΑΡΤΟΝΙ 5 ΦΥΛΛΩΝ
•
Εκτύπωση φλεξογραφία 3 χρώµατα
Τα φάκελα συσκευασίας συνταγών θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά :

∆ιαστάσεις χωρίς το αυτοκόλλητο µέρος
•
Μήκος 44 cm
•
Πλάτος 32 cm
•
Πλάτος αυτοκόλλητης ταινίας : 1-2 cm
•
Άνοιγµα φακέλου στη δεξιά πλευρά
•
Τύπος συσκευασίας : φάκελος σακούλα ασφαλείας ( CO-EX. )
•
Εκτύπωση φλεξογραφία 3 χρώµατα
•
Προβλεπόµενη χωρητικότητα του φακέλου έως 230 συνταγές
Τα φάκελα συσκευασίας Μηνιαίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων θα έχουν τα εξής
χαρακτηριστικά :

∆ιαστάσεις χωρίς το αυτοκόλλητο µέρος
•
Μήκος 50 cm
•
Πλάτος 40 cm
•
Πλάτος αυτοκόλλητης ταινίας : 1-2 cm
•
Άνοιγµα φακέλου στη πάνω πλευρά
•
Τύπος συσκευασίας : φάκελος σακούλα ασφαλείας ( CO-EX. )
•
Εκτύπωση φλεξογραφία 3 χρώµατα
•
Προβλεπόµενη χωρητικότητα του φακέλου 300 σελ. Α3
Το κάθε κιβώτιο θα περιέχει συνταγές, αντίγραφο τιµολογίου και αντίγραφο συγκεντρωτικής
κατάστασης των εξής περιπτώσεων ποσοτήτων φαρµακείων:
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α) είτε ενός φαρµακείου
β) είτε το πολύ δώδεκα φαρµακείων.
Σε όλες τις περιπτώσεις εντός των κιβωτίων θα περιλαµβάνονται φάκελοι στους οποίους θα είναι
τοποθετηµένες οι συνταγές. Ο φάκελος των συνταγών θα πρέπει να είναι τυποποιηµένος και να
αντιστοιχεί στις διαστάσεις του κιβωτίου, µε σκοπό να φαίνονται καθαρά τα στοιχεία αναγνώρισης
του περιεχοµένου του. Η βέλτιστη διαστασιολόγηση που επινοήθηκε αντιστοιχεί σε έναν ενιαίο
φάκελο ο οποίος θα περιέχει ανώτατο όριο, µέχρι περίπου 220-230 συνταγές.
Τα συσκευασµένα υλικά (έγγραφα) θα πρέπει στη συνέχεια να µεταφέρονται στην Κεντρική Μονάδα
Επεξεργασίας Συνταγών, όπου θα παραδίδονται αφού υπογραφεί το σχετικό συνοδευτικό έγγραφο.
Τα Σηµεία Υποβολής κατηγοριοποιούνται ως προς το πλήθος των φαρµακείων που υποστηρίζουν, και
ο όγκος των κιβωτίων & των φακέλων θα είναι υψηλότερος στα Σηµεία Υποβολής που διαχειρίζονται
µεγαλύτερο πλήθος φαρµακείων.
Ειδικότερα ο όγκος των κιβωτίων και του πληροφοριακού υλικού είναι:
•
Για το σηµείο υποβολής Αθηνών η διακίνηση ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ άδειων κιβωτίων
και φακέλων στον Φαρµακευτικό Σύλλογο Αττικής. Η διακίνηση των συνταγών προς την
Κ.Μ.Ε.Σ πραγµατοποιείται από τον σύλλογο Αττικής.
•
για τα µεγάλα Σηµεία Υποβολής (6), Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, και
Λάρισας, µία (1) παραλαβή κάθε µήνα (ήτοι την 5η εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα), µε δυνατότητα
συχνότερης διακίνησης εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο.
•
για όλα τα υπόλοιπα Σηµεία Υποβολής, µία (1) παραλαβή κάθε µήνα (ήτοι την 5η εργάσιµη
ηµέρα κάθε µήνα).
•
Επισηµαίνεται ότι από τις 57 Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις (του Πίνακα 3) θα πραγµατοποιείται
µεταφορά κιβωτίων (µε τη διαδικασία της συσκευασίας) προς την Κ.Μ.Ε.Σ. (2) φορές επιπλέον
το µήνα, σε ξεχωριστό όµως χρόνο από τις εµπρόθεσµες υποβολές φαρµακείων, κατόπιν
συνεννόησης µε τις αντίστοιχες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις. Ο συνολικός αριθµός των
κιβωτίων υπολογίζεται σε περίπου (121) εκατόν είκοσι µία κούτες µηνιαίως.
•
∆ιευκρινίζεται ότι κάθε παραλαβή είναι δυνατόν να περιέχει περισσότερες από µια αποστολές
δηλαδή περισσότερα κιβώτια.
Οι συχνότητες διακίνησης του υλικού µπορεί να αναθεωρηθούν είτε µεµονωµένα για κάποια Σηµεία
Υποβολής είτε συνολικά.
2.2
∆ιακίνηση από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών
προς την
περιφέρεια
Με τον όρο Περιφέρεια αναφερόµαστε στα Σηµεία Υποβολής
Ο τύπος των διακινούµενων εγγράφων και η συχνότητα διακίνησης περιγράφονται παρακάτω:
•
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις (Συνοδευτικές) , ανά Σηµείο Υποβολής, πληρωµής προκαταβολών
φαρµακείων:
Αφορούν τις προκαταβολές όλων των φαρµακείων που υπάγονται στο
συγκεκριµένο Σηµείο Υποβολής. Θα αποστέλλονται µηνιαίως σε όλα τα Σηµεία Υποβολής.
•
Ενηµερωτικά Σηµειώµατα Φαρµακοποιών προς Σηµεία Υποβολής ανά µήνα
•
Ενηµερωτικά σηµειώµατα Συνταγογράφησης Ιατρών: Τα ενηµερωτικά σηµειώµατα
Συνταγογράφησης Ιατρών θα στέλνονται στις ∆ιευθύνσεις των Μονάδων Υγείας κάθε µήνα.
Στη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών τα υλικά ( έγγραφα ) εµφακελώνονται και
συσκευάζονται σε ειδικούς φακέλους.
Τα υλικά και εργαλεία συσκευασίας για τις διακινήσεις που γίνονται από την Κεντρική Μονάδα
Επεξεργασίας Συνταγών προς :
•
Σηµεία Υποβολής
θα διατίθενται από τον Ανάδοχο. Επίσης η διαδικασία της εµφακέλωσης και της συσκευασίας θα
εκτελείται από το προσωπικό του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έγκαιρα, µε τρόπο που θα συνάδει µε
τη φήµη και την επαγγελµατική του θέση και ο οποίος τρόπος δεν θα υπολείπεται σε καµία
περίπτωση της επιµέλειας που ο Ανάδοχος επιδεικνύει στις δικές του υποθέσεις. Επίσης, ο Ανάδοχος
σε κάθε περίπτωση θα εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανόνες δικαίου, θεσπίσµατα, κριτήρια και προϋποθέσεις,
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µη χρησιµοποιεί για οποιονδήποτε λόγο την επωνυµία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ
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καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αφορά τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ χωρίς την προηγούµενη έγγραφη
έγκριση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2.3 ∆ιάρκεια παροχής Υπηρεσιών
Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών ταχυµεταφοράς ορίζεται σε 12 µήνες ή µέχρι εξαντλήσεως του
συµβατικού τιµήµατος .
2.4 Γενικοί κανόνες διακίνησης
Όλα τα µεταφερόµενα υλικά είναι αυστηρά εµπιστευτικού περιεχοµένου και ο διακοµιστής οφείλει να
λάβει τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή µεταφορά τους. Ως Σηµεία Υποβολής ορίζονται οι 68
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις & Φαρµακεία (Παράρτηµα Α - Πίνακας 1), οι 16 Φαρµακευτικοί Σύλλογοι
(Παράρτηµα Α - Πίνακας 2) και οι 57 Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις (Παράρτηµα Α - Πίνακας 3) της
Αναθέτουσας Αρχής, ανάλογα µε την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Στους πίνακες του Παραρτήµατος Α αναφέρονται τα ανά την Ελλάδα γραφεία υποβολής και οι
Φαρµακευτικοί Σύλλογοι καθώς και το ενδεικτικό πλήθος των µηνιαίων συγκεντρωτικών
καταστάσεων και συνταγών ανά γραφείο υποβολής, προκειµένου να γίνει αντιληπτός από τους
προσφέροντες ο προς διακίνηση όγκος.
3.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Όσον αφορά στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, καθορίζονται τα ακόλουθα:
3.1 Χρόνος Παράδοσης
Η παράδοση των κιβωτίων από και προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών πρέπει να
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
• Για τα Σηµεία Υποβολής εντός της κυρίως ηπειρωτικής χώρας µέσα σε 24 ώρες.
• Για τα Σηµεία Υποβολής σε αποµακρυσµένες και δύσβατες περιοχές και στη νησιωτική χώρα
σε 48 ώρες.
• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτική κατάσταση, στην οποία θα εµφανίζεται ο
χρόνος εντός του οποίου δεσµεύεται να διακινεί το υλικό (από και προς) για κάθε Σηµείο
Υποβολής
3.2
Γεωγραφική κάλυψη
Εξαιτίας της φύσης του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα πρέπει να είναι σε θέση
να παρέχει πανελλαδική γεωγραφική κάλυψη. Στην προσφορά του θα πρέπει να παρουσιάσει τα
σηµεία που διαθέτει υποκαταστήµατα ή /και συνεργαζόµενα γραφεία, τα οποία θα εξασφαλίζουν την
απαίτηση αυτή.
3.3

∆ιαδικασία παράδοσης – παραλαβής

Ο διακοµιστής (courier) προσέρχεται στο κάθε Σηµείο Υποβολής έχοντας µαζί του τα κατάλληλα
υλικά για την συσκευασία του διακινούµενου υλικού. Πριν συσκευάσει το υλικό υποχρεούται για την
καταµέτρηση του και την αναγραφή των στοιχείων στις αντίστοιχες ετικέτες.
Επίσης ο διακοµιστής ( courier ) συµπληρώνει το αντίστοιχο συνοδευτικό έντυπο της αποστολής µε
πλήρη στοιχεία αποστολέα – παραλήπτη το οποίο υπογράφεται από τον υπάλληλο της Αναθέτουσας
Αρχής και κρατάει το αντίστοιχο αντίγραφο. Όταν συσκευάσει το υλικό ο διακοµιστής (courier) η
συσκευασία σφραγίζεται µε σφραγίδα του κάθε Σηµείου Υποβολής. Η ύπαρξη της σφραγίδας
πιστοποιεί κατά την παράδοση το ακέραιο της αποστολής.
Η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής θα προσαρµοστεί βάση των λειτουργικών αναγκών των
Σηµείων Υποβολής και της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Συνταγών . Το σχετικό πλαίσιο πρέπει
να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να αντιµετωπίζονται ειδικές ανάγκες και έκτακτες καταστάσεις (π.χ.
απόδειξη παραλαβής, επίδοση Σάββατο ή Κυριακή, αναµονή, εκ νέου επίδοση).
Η διαδικασία συσκευασίας και παράδοσης για όλες τις αποστολές της ηµέρας, θα πρέπει να
ολοκληρώνεται εντός του κανονικού ωραρίου των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος έχει την
αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση του ανάλογου προσωπικού ανά Σηµείο Υποβολής έτσι
ώστε ο όρος αυτός να µην παραβιάζεται
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά την διαδικασία και τα έγγραφα/ καταστάσεις/
µαγνητικά αρχεία που υποστηρίζουν την διαχείριση των παραδόσεων-αποστολών και στα δύο
σηµεία επαφής του (Σηµείο Παράδοσης – Προορισµός) µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ πρέπει να περιγράψει το σύστηµα διαχείρισης της πληροφορίας, το οποίο πρέπει να
αποκλείει κάθε πιθανότητα σφάλµατος. Σηµειώνουµε ότι θα αξιολογηθεί σηµαντικά η τυχόν ύπαρξη
πληροφορικής υποδοχής στο τοµέα αυτό (όπως π. χ η παράδοση στην Κ. Μ. Ε. Σ. µαγνητικού
αρχείου για τις αποστολές από τα Σηµεία Υποβολής στη µονάδα επεξεργασίας).
3.4
Ασφάλεια διακίνησης υλικού
Λόγω της σηµαντικότητας των υλικών που θα διακινούνται ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα πρέπει να είναι σε θέση
να εξασφαλίζει την ασφάλεια των διακινούµενων προϊόντων.
Ο Ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας-ζηµιάς φθοράς υλικού προς µεταφορά και την εξασφάλιση της εµπιστευτικότητας του πληροφοριακού
υλικού. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα περιγράψει το πλαίσιο ασφάλειας που εφαρµόζει. Η παράµετρος αυτή θα
ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των προσφέροντων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει το πρόγραµµα δράσης και τις ηµεροµηνίες που συµφωνούνται
σε αυτό. Ο Ανάδοχος ευθύνεται, για τυχόν καθυστέρηση ή αποτυχία προκληθείσα στην υλοποίηση
του Έργου εάν η καθυστέρηση ή αποτυχία οφείλεται σε αυτόν ή/και το προσωπικό του.
Επισηµαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ έχει το δικαίωµα να καταγγείλει αµέσως και
αζηµίως για αυτόν την σύµβαση.
4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
4.1
Παρακολούθηση Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή
Η Αναθέτουσα Αρχή θα δηµιουργήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε)
που θα αναλάβει τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου σε συνεργασία µε τα Σηµεία Υποβολής θα
ορίσει έναν Υπεύθυνο ανά Σηµείο Υποβολής και έναν στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Συνταγών ο οποίος θα έχει την ευθύνη για το συντονισµό της διακίνησης των υλικών (έγγραφα).
4.2
Οργάνωση και µεθοδολογία υλοποίησης έργου
Ο Προσφέρων θα ορίζει Υπεύθυνο έργου, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του
έργου από την πλευρά του Αναδόχου και για την ενηµέρωση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Προσφέρων θα πρέπει στην Προσφορά του να παρουσιάσει τον τρόπο µε τον οποίο επιτυγχάνεται
η συστηµατοποίηση-τυποποίηση των υπηρεσιών του. Πιο συγκεκριµένα, θα περιγράψει:
•
το σύστηµα διακίνησης υλικού που εφαρµόζει εσωτερικά,
•
την τεχνική υποδοµή που διαθέτει, και
•
τις εσωτερικές διαδικασίες και τα µέσα παρακολούθησης και ελέγχου µε ειδική έµφαση στα
έντυπα διαχείρισης της µεταφοράς, τα οποία πρέπει να υποβάλλει.
Η δυνατότητα µηχανογραφικής διαχείρισης των συνοδευτικών εντύπων των αποστολών από την
πλευρά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, είναι απαραίτητη.
Επιπλέον ο Προσφέρων θα δώσει λεπτοµερή στοιχεία για τα ακόλουθα:
Πανελλαδική κάλυψη. Να αναφερθεί αν κάποια παραρτήµατα είναι συνεργατών ή
αποκλειστικών αντιπροσώπων και να ονοµαστούν αυτοί. Να επισυναφθεί αναλυτικός
κατάλογος, ανά Σηµείο Υποβολής, των σηµείων του Ανάδόχου που θα το εξυπηρετούν.
•
∆υνατότητα συσκευασίας διακινούµενου υλικού.
•
Συστηµατοποίηση - τυποποίηση παρεχόµενων υπηρεσιών. Συστήµατα εσωτερικού ποιοτικού
ελέγχου καθώς και περιγραφή των µέσων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων και υπηρεσιών
τους. Πιστοποιητικά (εφόσον υπάρχουν) εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες
υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου, ή άλλες υπηρεσίες αναγνωρισµένης αρµοδιότητας.
Επιπλέον, ο Προσφέρων µπορεί να περιγράψει το συνολικό µοντέλο ροής εργασιών που
υιοθέτησε σε έργα ανάλογης πολυπλοκότητας και µεγέθους.
•
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΟΠΥΥ – ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΓΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί εµφανίζεται το ενδεικτικό πλήθος των µηνιαίων συγκεντρωτικών
καταστάσεων και κιβωτίων συνταγών ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ,
προκειµένου να είναι δυνατό να εκτιµηθούν από τους προσφέροντες οι συνολικές απαιτήσεις του
έργου.
Σηµειώνεται ότι, το µέσο βάρος ανά συνταγή εκτιµάται σε περίπου 2,4 gr.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να διαφοροποιήσει το πλήθος των Υποκαταστηµάτων που
αποτελούν σηµεία υποβολής κατά ± 35 %, του αναδόχου υποχρεουµένου στην διεκπεραίωση των
σχετικών αναγκών µε τις ίδιες τιµές µονάδας.
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6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΟΠΥΥ

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 001 - Μεσολόγγι - Αιτωλοακαρνανίας
ypad01@opad.gr 26310- 55683/ 5561826310- 55688Χαριλάου
Τρικούπη & Κύπρου Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 003 - Τρίπολη - Αρκαδίας
ypad03@opad.gr 2710-230194 , 2301892710-230199Ελ.
Βενιζέλου 4 Τρίπολη Αρκαδίας Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 004 - Άρτα - Άρτας ypad04@opad.gr
26810-21293-826810-21293Σκουφά 97ΆρταΆρταςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 011 - Λεβαδία - Βοιωτίας
ypad11@opad.gr 22610-8758022610-87590Σοφοκλέους
40ΛειβαδιάΒοιωτίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 012 - Γρεβενά - Γρεβενών
ypad12@opad.gr 24620-8773924620-87739Ευαγγελιστρίας
4ΓρεβενάΓρεβενώνΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 013 - ∆ράµα - ∆ράµας
ypad13@opad.gr 25213511282521055070∆ιοικητήριο
∆ράµας∆ράµα∆ράµαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΝΑ
ΜΗΝΑ

ΠΛΗΘΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

76

164

29

65

39

74

36

102

11

24

35

102

7

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 016 - Χαλκίδα - Εύβοιας
ypad16@opad.gr 22210-62792-3 / 63082221063099Προµαχώνος & Σ. ΚαπνίσηΧαλκίδαΕύβοιαςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις

76

184

8

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 017 - Καρπενήσι - Ευρυτανίας
ypad17@opad.gr 22370-8009222370-80237Ρήγα Φεραίου &
Αθανασίου ΚυριαζήΚαρπενήσιΕυρυτανίαςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις

8

5

9

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 018 - Ζάκυνθος - Ζακύνθου
ypad18@opad.gr 26950-43987 , 26950-439862695043986Τεµπονέρα 24ΖάκυνθοςΖακύνθουΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις

16

42

10

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 022 - Ηγουµενίτσα - Θεσπρωτίας
ypad22@opad.gr 26650-24771 , 27663 , 25673266502736623ης Φεβρουαρίου
21ΗγουµενίτσαΘεσπρωτίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
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Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 024 - Ιωάννινα - Ιωαννίνων
ypad24@opad.gr 265107973826510830852651079738Πυρσινέλλα
4ΙωάννιναΙωαννίνωνΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 025 – Καβάλα – Καβάλας
ypad25@opad.gr 2510-291248 , 250 , 251 , 6362510291249Εθνικής Αντιστάσεως 20ΚαβάλαΚαβάλαςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 026 – Καρδίτσα – Καρδίτσας
ypad26@opad.gr 24410-8015024410-79116Νικ. Πλαστήρα
62ΚαρδίτσαΚαρδίτσαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 027 – Καστορια – Καστοριάς
ypad27@opad.gr 24670-2113224670-21132Λ. Κύκνων 28 –
Αθανασίου ∆ιάκουΚαστοριαΚαστοριάςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 028 – Κέρκυρα – Κερκύρας
ypad28@opad.gr 26610-81267 , 26610-8126226610η
81268Θεοτόκη 154, 7
ΠάροδοςΚέρκυραΚέρκυραςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 029 – Αργοστόλι – Κεφαλληνίας
ypad29@opad.gr 26710-2904926710-29049Σταύρου Μεταξά
8ΑργοστόλιΚεφαλληνίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 031 – Κοζάνη – Κοζάνης
ypad31@opad.gr 24610298392461029839∆ιοικητήριο
ΚοζάνηςΚοζάνηΚοζάνηςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 033 – Ερµούπολη – Κυκλάδων
ypad33@opad.gr 22810-79205 , -809252281079607Πετρίδη,Πετρίτση,ΠλουτάρχουΕρµούποληΚυκλάδωνΠεριφ
ερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 034 – Σπάρτη – Λακωνίας
ypad34@opad.gr 27310-89173 , 27310-825362731089173Λυκούργου 104-106ΣπάρτηΛακωνίαςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 035 – Λάρισα – Λάρισας
ypad35@opad.gr 2410-5399202410-539947Κύπρου
12ΛάρισαΛάρισαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 036 – Αγ. Νικόλαος – Λασιθίου
ypad36@opad.gr 28410-89050 , -828432841022070Λασθένους 15Άγιος ΝικόλαοςΛασιθίουΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 038 – Λευκάδα – Λευκάδας
pedi38@eopyy.gov.gr 26450-23985 , 26450-267432645023635Στράτου Τσέλιου 16ΛευκάδαΛευκάδαςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 039 – Βόλος – Μαγνησίας
ypad39@opad.gr 24210-9411024210-25960Κουντουριώτου 4 &
ΘρακώνΒόλοςΜαγνησίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 041 - Ξάνθη - Ξάνθης
ypad41@opad.gr 25410-84063 , -654162541084064Μ.Καραολή & ΣµύρνηςΞάνθηΞάνθηςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 042 - Έδεσσα - Πέλλας
ypad42@opad.gr 23810-5158023810-51579Αγ. ∆ηµητρίου
17ΈδεσσαΠέλλαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
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Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 043 - Κατερίνη - Πιερίας
ypad43@opad.gr 23510-4721023510-47221Βότση
2ΚατερίνηΠιερίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 044 - Πρέβεζα - Πρέβεζας
ypad44@opad.gr 26820-8963226820-89056Εθνικής
Αντίστασης 121ΠρέβεζαΠρέβεζαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 046 – Κοµοτηνή – Ροδόπης
ypad46@opad.gr 25310-8173025310-81739Χαριλάου
Τρικούπη 50ΚοµοτηνήΡοδόπηςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 047 – Σάµος – Σάµου
ypad47@opad.gr 22730-8965722730-89656 Θεµ. Σοφούλη &
ΓράµµουΣάµοςΣάµουΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 048 – Σέρρες – Σερρών
ypad48@opad.gr 23210-6801223210-68023Βενιζέλου
26ΣέρρεςΣερρώνΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 049 – Τρίκαλα – Τρικάλων
ypad49@opad.gr 24310-7714124310-79214Πλούτωνος
8ΤρίκαλαΤρικάλωνΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 050 – Λαµία – Φθιώτιδας
ypad50@opad.gr 22310-66000 , 6600122310-66039Βύρωνος
28ΛαµίαΦθιώτιδαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 051 - Φλώρινα - Φλώρινας
ypad51@opad.gr 23850-4464623850-4474625ης Μαρτίου
9ΦλώριναΦλώριναςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 052 - Άµφισσα - Φωκίδας
ypad52@opad.gr 22650-79345 , 22650-7258322650-79045Ι.
Γάτου 38ΆµφισσαΦωκίδαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 054 - Χανιά - Χανίων
pedi54@eopyy.gov.gr 28210-47101 , 28210-471002821047108Μπονιαλή 2ΧανιάΧανίωνΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 055 - Χίος - Χίου ypad55@opad.gr
22710-40155 , 22710-81073 , -810742271040155Κουντουριώτου 15ΧίοςΧίουΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ – ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗ
(2108110687, 2108110686, ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, 15123)
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29

80

198

68

156

71

129

20

32

11

28

60

131

25

43

8

1

38

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΛΑΜΙΑΣ (2231056473, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
77, 35100)

1

1

39

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΡΟ∆ΟΠΗ (2531059293,
2531059211, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2, 69100)

1

1

40

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑ (2682047153,
2682047164, ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 9, 48100)

1

1

41

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΒΟΛΟΥ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ (2421020625,
2421020624, ΘΡΑΚΩΝ 20, 38333)

3

1

42

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΛΑΡΙΣΑ (2410534180,
2410534095, ΡΟΥΣΒΕΛΤ 4, 41222)

2

1

43

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ (2661080071,
Η
9 ΠΑΡ. Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ, 49100)

1

1

44

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΚΑΒΑΛΑ (2510450524,
2510450525, ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6, 65403)

2

1

28
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65

66
67
68

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(2651077930, 2651083631, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 23-25, 45444)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ (2710-226254,
2οχλµ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ 22100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗ (2105213685,
2105213686, ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16, 10431
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΓΚΥΖΗ – ΑΤΤΙΚΗ (2106424940,
ΠΑΡΑΣΧΟΥ 23, 11473)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ – ΑΤΤΙΚΗ (2106479713,
Λ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 119, 11475)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ – ΑΤΤΙΚΗ (2102758737, ΑΛ.
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 91, 14234)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΤΤΙΚΗ (2104122990,
2104111433, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 7-13, 18535)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΡΕΝΤΗ – ΑΤΤΙΚΗ (2104826510,
2104815039, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 167, 11853)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΤΤΙΚΗ (2109594504,
∆ΑΒΑΚΗ 44, 17672)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ - ΧΑΛΚΙ∆Α (2221085552, ΠΛ.
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 34100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
(2721045586, ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΡΗ)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ (2351074977,
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1, 60100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ (2251054222,
ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ, 81100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΣΕΡΡΩΝ-ΣΕΡΡΕΣ (2321098630,
ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25, 62100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΧΑΝΙΩΝ-ΧΑΝΙΑ (2821024673, Λ.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 99, 73100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2310254350, Μ.ΚΑΛΟΥ 6, 54629)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΤΟΥΜΠΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(2310931755, ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 64, 54351)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(2310709200, ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 12 ΚΑΙ ΚΟΣΜΑ
ΑΙΤΩΛΟΥ 1, 56224)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΠΑΤΡΑΣ - ΠΑΤΡΑ (2610466553,
2610466555, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 3, 26222)
ο
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΡΟ∆ΟΥ – ΡΟ∆ΟΣ (2241065812, 3 ΧΛΜ
ΡΟ∆ΟΥ-ΛΙΝ∆ΟΥ, 85100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ –
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ (2551087482, 2551081549, ΤΕΡΜΑ
ΤΡΩΑ∆ΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΓΗΠΕ∆ΟΥ Φ. ΚΟΣΜΑ-ΠΡΩΗΝ ΚΕΝΤΡΟ
ΝΕΟΤΗΤΑΣ, 68100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΠΥΡΓΟΥ – ΠΥΡΓΟΣ (2621029947, ΤΑΚΗ
ΠΕΤΡΟΠΥΛΟΥ 8, 27100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ (2810280671,
Ο
2810719224, 3 ΧΛΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, 71500)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ης
(2665024771, 2665025673, 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 21, 46100)
ΣΥΝΟΛΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (Σηµείων Υποβολής)

Α/Α

ΝΟΜΟΣ

1
2

ΠΕΙΡΑΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΜΑΘΕΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ

Τ.Κ

EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59 &ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

18532

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 173-175
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 30 ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 36-42 ΠΑΤΡΑ
ΘΕΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΑΙΓΙΟ
ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ο.Υ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΦΥΡΟΣ ΡΟΔΟΣ
ΤΕΡΜΑ ΤΡΩΑΔΟΣ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΑΤΡΩΝ 26 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΑΚΤΙΒΑΝ 1 ΒΕΡΟΙΑ
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΠΑΡΤΗΣ 13 ΚΙΛΚΙΣ
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 20-24 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΜΗΤΡ. ΙΑΚΩΒΟΥ 2 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 70 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 17
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37Α ,Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ

55134

30

21100
26221
25100
85100
68100
27100
59100
71201
61100
20100
81100
24100
74100
63200
ΣΥΝΟΛΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΓΩΝ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΠΛΗΘΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

198

537

352

1194

39
90
19
57
56
61
60
111
38
48
46
60
25
40
1300

85
263
45
160
116
134
142
263
70
117
90
147
63
94
3520
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Α/Α

1

2
3
4

5

6

7

8

9
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11

12

13

14

15

16

17

18
19

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 001 - Μεσολόγγι - Αιτωλοακαρνανίας
ypad01@opad.gr 26310- 55683/ 5561826310- 55688Χαριλάου Τρικούπη &
Κύπρου Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 003 - Τρίπολη - Αρκαδίας ypad03@opad.gr
2710-230194 , 2301892710-230199Ελ. Βενιζέλου 4 Τρίπολη Αρκαδίας
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 004 - Άρτα - Άρτας ypad04@opad.gr 2681021293-826810-21293Σκουφά 97ΆρταΆρταςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 011 - Λειβαδία - Βοιωτίας ypad11@opad.gr
22610-8758022610-87590Σοφοκλέους 40ΛειβαδιάΒοιωτίαςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 012 - Γρεβενά - Γρεβενών ypad12@opad.gr
24620-8773924620-87739Ευαγγελιστρίας
4ΓρεβενάΓρεβενώνΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 013 - ∆ράµα - ∆ράµας ypad13@opad.gr
25213511282521055070∆ιοικητήριο ∆ράµας∆ράµα∆ράµαςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 016 - Χαλκίδα - Εύβοιας ypad16@opad.gr
22210-62792-3 / 630822210-63099Προµαχώνος & Σ.
ΚαπνίσηΧαλκίδαΕύβοιαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 017 - Καρπενήσι - Ευρυτανίας ypad17@opad.gr
22370-8009222370-80237Ρήγα Φεραίου & Αθανασίου
ΚυριαζήΚαρπενήσιΕυρυτανίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 018 - Ζάκυνθος - Ζακύνθου ypad18@opad.gr
26950-43987 , 26950-4398626950-43986Τεµπονέρα
24ΖάκυνθοςΖακύνθουΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 022 - Ηγουµενίτσα - Θεσπρωτίας
ypad22@opad.gr 26650-24771 , 27663 , 2567326650-2736623ης
Φεβρουαρίου 21ΗγουµενίτσαΘεσπρωτίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 024 - Ιωάννινα - Ιωαννίνων ypad24@opad.gr
2651079738-26510830852651079738Πυρσινέλλα
4ΙωάννιναΙωαννίνωνΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 025 - Καβάλα - Καβάλας ypad25@opad.gr
2510-291248 , 250 , 251 , 6362510-291249Εθνικής Αντιστάσεως
20ΚαβάλαΚαβάλαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 026 - Καρδίτσα - Καρδίτσας ypad26@opad.gr
24410-8015024410-79116Νικ. Πλαστήρα
62ΚαρδίτσαΚαρδίτσαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 027 - Καστορια - Καστοριάς ypad27@opad.gr
24670-2113224670-21132Λ. Κύκνων 28 - Αθανασίου
∆ιάκουΚαστοριαΚαστοριάςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 028 - Κέρκυρα - Κερκύρας ypad28@opad.gr
26610-81267 , 26610-8126226610-81268Θεοτόκη 154, 7η
ΠάροδοςΚέρκυραΚέρκυραςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 029 - Αργοστόλι - Κεφαλληνίας ypad29@opad.gr
26710-2904926710-29049Σταύρου Μεταξά
8ΑργοστόλιΚεφαλληνίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 031 - Κοζάνη - Κοζάνης ypad31@opad.gr
24610298392461029839∆ιοικητήριο ΚοζάνηςΚοζάνηΚοζάνηςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 033 - Ερµούπολη - Κυκλάδων ypad33@opad.gr
22810-79205 , -809252281079607Πετρίδη,Πετρίτση,ΠλουτάρχουΕρµούποληΚυκλάδωνΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 034 - Σπάρτη - Λακωνίας ypad34@opad.gr
31

ΑΡΙΘΜΟΣ
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27310-89173 , 27310-8253627310-89173Λυκούργου 104106ΣπάρτηΛακωνίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 035 - Λάρισα - Λάρισας ypad35@opad.gr 24105399202410-539947Κύπρου 12ΛάρισαΛάρισαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 036 - Αγ. Νικόλαος - Λασιθίου ypad36@opad.gr
28410-89050 , -8284328410-22070Λασθένους 15Άγιος
ΝικόλαοςΛασιθίουΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 038 - Λευκάδα - Λευκάδας pedi38@eopyy.gov.gr
26450-23985 , 26450-2674326450-23635Στράτου Τσέλιου
16ΛευκάδαΛευκάδαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 039 - Βόλος - Μαγνησίας ypad39@opad.gr
24210-9411024210-25960Κουντουριώτου 4 &
ΘρακώνΒόλοςΜαγνησίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 041 - Ξάνθη - Ξάνθης ypad41@opad.gr 2541084063 , -6541625410-84064Μ.Καραολή &
ΣµύρνηςΞάνθηΞάνθηςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 042 - Έδεσσα - Πέλλας ypad42@opad.gr
23810-5158023810-51579Αγ. ∆ηµητρίου 17ΈδεσσαΠέλλαςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 043 - Κατερίνη - Πιερίας ypad43@opad.gr
23510-4721023510-47221Βότση 2ΚατερίνηΠιερίαςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 044 - Πρέβεζα - Πρέβεζας ypad44@opad.gr
26820-8963226820-89056Εθνικής Αντίστασης
121ΠρέβεζαΠρέβεζαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 046 - Κοµοτηνή - Ροδόπης ypad46@opad.gr
25310-8173025310-81739Χαριλάου Τρικούπη
50ΚοµοτηνήΡοδόπηςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 047 - Σάµος - Σάµου ypad47@opad.gr 227308965722730-89656 Θεµ. Σοφούλη & ΓράµµουΣάµοςΣάµουΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 048 - Σέρρες - Σερρών ypad48@opad.gr 232106801223210-68023Βενιζέλου 26ΣέρρεςΣερρώνΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 049 - Τρίκαλα - Τρικάλων ypad49@opad.gr
24310-7714124310-79214Πλούτωνος 8ΤρίκαλαΤρικάλωνΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 050 - Λαµία - Φθιώτιδας ypad50@opad.gr
22310-66000 , 6600122310-66039Βύρωνος
28ΛαµίαΦθιώτιδαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 051 - Φλώρινα - Φλώρινας ypad51@opad.gr
23850-4464623850-4474625ης Μαρτίου 9ΦλώριναΦλώριναςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 052 - Άµφισσα - Φωκίδας ypad52@opad.gr
22650-79345 , 22650-7258322650-79045Ι. Γάτου
38ΆµφισσαΦωκίδαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 054 - Χανιά - Χανίων pedi54@eopyy.gov.gr
28210-47101 , 28210-4710028210-47108Μπονιαλή
2ΧανιάΧανίωνΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 055 - Χίος - Χίου ypad55@opad.gr 22710-40155
, 22710-81073 , -8107422710-40155Κουντουριώτου
15ΧίοςΧίουΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 045 - Ρέθυµνο - Ρεθύµνου
/pedi45@eopyy.gov.gr / 28310-20837 ,-20838 /∆ηµοκρατίας 10 /74100
/Ρέθυµνο
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 002 - Ναύπλιο - Αργολίδας
/pedi02@eopyy.gov.gr /27520-97568 , 97571 /Ικονίου 6 /21100 /Ναύπλιο
/Αθήνα
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Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 006 - Κεντρική Αθήνα - Αττικής
/pedi06@eopyy.gov.gr /Αχαρνών 96 /10434/

7

5

40

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 007 - Πειραιάς - Αττικής /pedi07@eopyy.gov.gr
/210-4139363,210-4139365 /Ηρώων Πολυτεχνείου 19 /18532 /Πειραιάς
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 008 - Ανατολική Αττική /pedi08@eopyy.gov.gr
/210-6663645 /Λεωφόρος Μαραθώνος και Κρήτης /15351 /Παλλήνη

2

41

3

42

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 009 - ∆υτική Αττική /pedi09@eopyy.gov.gr /2105565501 -2 /∆ήµητρας 59 /19200 /Ελευσίνα

4

43

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 056 - Ανατολική Αθήνα - Αττικής
/pedi56@eopyy.gov.gr /210-6019805(803 , 808) /Γούναρη 22 /15343 /Αγία
Παρασκευή
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 057 - ∆υτική Αθήνα - Αττικής
/pedi57@eopyy.gov.gr /210-5317186 , 5319118 /Μάρκου Μπότσαρη 14
/12210 /Αιγάλεω

3

44

3

45

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 058 - Νότια Αθήνα - Αττικής
/pedi58@eopyy.gov.gr /210-9485620,210-9485650 /Κολοκοτρώνη 47
/17675 /Καλλιθέα
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 010 - Πάτρα - Αχαΐας /pedi10@eopyy.gov.gr
/2610-361310/ 361311 /Αλ. Υψηλάντου 270 /26110 /Πάτρα

2

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 014 - Ρόδος - ∆ωδεκανήσου
/pedi14@eopyy.gov.gr /22410- 43281 , -43180 /Γεωργίου Παπανικολάου 8
- 10 /85100 /Ρόδος

3

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 015 - Αλεξ/πολη - Έβρου /pedi15@eopyy.gov.gr
/ 2551084833 /Βενιζέλου 38 /68100 /Αλεξανδρούπολη

2

46

47

48

49

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 019 - Πύργος - Ηλείας/ pedi19@eopyy.gov.gr
/26210-20170-3 /Μανωλοπούλου 31 (∆ιοικητήριο) /27100 /Πύργος

1

10

50

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 021 - Ηράκλειο - Ηρακλείου
/pedi21@eopyy.gov.gr /2810-246777 /Καζάνη 4 /71201 /Ηράκλειο

5

51

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 023 - Θεσσαλονίκη - Θεσσαλονίκης
/pedi23@eopyy.gov.gr /2310 - 594800 /Σαπφούς 3 /54627 /Θεσσαλονίκη
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 030 - Κιλκίς - Κιλκίς /pedi30@eopyy.gov.gr
/23410-27888 ,-75326 /Μητροπόλεως 42 /61100 /Κιλκίς

1

52

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 032 - Κόρινθος - Κορινθίας
/pedi32@eopyy.gov.gr /27410-73284 ,-73285 /Αγίου Νικολάου 29 /20100
/Κόρινθος

3

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 037 - Μυτιλήνη - Λέσβου /pedi37@eopyy.gov.gr
/22510-48310-48320 /Π. Βοστάνη 28 /81100 /Μυτιλήνη

2

53

54

33
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1

55

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 040 - Καλαµάτα - Μεσσηνίας
/pedi40@eopyy.gov.gr /27210-63596,-63680 /Θεµιστοκλέους 106 &
Πλατεία Αναλήψεως /24100 /Καλαµάτα

1

56

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 053 - Πολύγυρος - Χαλκιδικής
/pedi53@eopyy.gov.gr /23710-21895 , -21893 /Ασκληπιού 28 /63100
/Πολύγυρος
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 020 - Βέροια - Ηµαθίας /pedi20@eopyy.gov.gr
/23310-78180,78190 /Κωτουνίου 8 /59100 /Βέροια

2

57
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Υπόδειγμα 1
Κιβώτιο
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Υπόδειγμα 2-Φάκελος Συνταγών
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Υπόδειγμα 3-Φάκελος Συγκεντρωτικών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜA Β΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

–

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

–ΠΙΝΑΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά τον έλεγχο του δικαιώµατος συµµετοχής των προσφερόντων και της ορθότητας των
σχετικών δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης, ακολουθεί
η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των τυπικά αποδεκτών προσφορών.
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους κατά τη διαδικασία ελέγχου του
δικαιώµατος συµµετοχής και των δικαιολογητικών, αποκλείονται από τη διαδικασία
αξιολόγησης.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει ως ακολούθως :
Τεχνική Αξιολόγηση
Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού θα
ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία:
Θα προχωρήσουν στη βαθµολόγηση των αποδεκτών προσφορών και θα προβούν στον
υπολογισµό του Συνολικού Βαθµού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφοράς,
σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης και τους αντίστοιχους συντελεστές
βαρύτητας:
ΟΜΑ∆Α Α: Κριτήρια Γενικής Ικανότητας Προσφέροντος (σ.β. 75%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΡΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Οργάνωση & Στελέχωση των Υποδοµών
Υποστήριξης υλοποίησης. Στελέχωση
του σχήµατος οργάνωσης έργου στους
ρόλους διοίκησης ( επιστηµονική
κατάρτιση, δεξιότητες, ειδική εµπειρία)

15%

Χρησιµοποιούµενο σύστηµα διαχείρισης
πληροφοριών µεταφοράς

10%

Ανθρώπινο δυναµικό

10%

∆ιαθέσιµη υποδοµή υποστήριξης
µεταφοράς (εξοπλισµός, µεταφορικά
µέσα)

20%

Συµβατότητα δικτύου µε δίκτυο Σηµείων
Υποβολής

20%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α

75%

38
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΟΜΑ∆Α Β: Προσφερόµενες υπηρεσίες (σ.β. 25 %)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΡΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Μέθοδος
διακίνησης,
∆ιαχείριση
παραλαβήςπαράδοσης.
Ταχύτητα
διακίνησης υλικού

5%

Παράδοση των στοιχείων των
αποστολών σε µαγνητικά µέσα

3%

Εφαρµοζόµενο πλαίσιο
ασφάλειας του µεταφερόµενου
υλικού

17%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β

25%

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Επισηµαίνεται επίσης ότι, στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από Ένωση
προσώπων, για τη βαθµολόγηση στα διάφορα κριτήρια λαµβάνεται υπόψη ο τρόπος και
ο βαθµός ουσιαστικής συµµετοχής ενός εκάστου των µελών που συνιστούν την Ένωση
στην υλοποίηση του έργου.
Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων κάθε µίας από τις οµάδες είναι 100 για τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή
αυξάνεται µέχρι 120 .
Η σταθµισµένη βαθµολογία κάθε κριτηρίου µιας οµάδας κριτηρίων είναι το γινόµενο του
επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του.
Η βαθµολογία κάθε οµάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων
βαθµολογιών των επί µέρους κριτηρίων της οµάδας.
Η σταθµισµένη βαθµολογία κάθε οµάδας κριτηρίων είναι το γινόµενο του επί µέρους
συντελεστή βαρύτητας της οµάδας επί την συνολική βαθµολογία της.
Ο βαθµός της τεχνικής προσφοράς κάθε προσφέροντα (ΒΤΠ) προκύπτει από το
άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών των επί µέρους οµάδων.
Ο βαθµός της τεχνικής προσφοράς κάθε προσφέροντα (ΒΤΠ) θα εξοµαλυνθεί µε βάση
τον µέγιστο ΒΤΠ, σύµφωνα µε τον τύπο:
ΣΒΤΠ = 100 * ΒΤΠ / ΒΤΠmax
όπου ΒΤΠmax = ο µεγαλύτερος ΒΤΠ που συγκέντρωσε διαγωνιζόµενος,
ΣΒΤΠ
= η σχετική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου
Μετά την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού θα
διαβιβάσει στη ∆/νση Προµηθειών του ΕΟΠΥΥ το /α πρακτικό/ ά της, για την έκδοση της
σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης.
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Οικονοµική Αξιολόγηση
Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού θα
ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία:
α. Θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει
τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης και θα
καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει
απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες, απορριπτέες
προσφορές, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στη
∆/νση Προµηθειών του ΕΟΠΥΥ, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης.
β. Θα υπολογίσει το σχετικό βαθµό της οικονοµικής προσφοράς για κάθε προσφέροντα, ο
οποίος ορίζεται ως εξής:
ΣΒΟΠ = 100 * ΣΟΠmin / ΣΟΠ
όπου ΣΟΠmin = Η Συνολική Οικονοµική Προσφορά µε το µικρότερο κόστος
ΣΟΠ
= Η Συνολική Οικονοµική Προσφορά του προσφέροντος
Σαν Συνολική Οικονοµική Προσφορά ορίζεται το συνολικό ποσό, έναντι του οποίου ο
προσφέρων προτίθεται να εκτελέσει το Έργο, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, όπως
αυτό προκύπτει από τον συµπληρωµένο πίνακα οικονοµικής προσφοράς του
Παραρτήµατος Β.
Ολοκλήρωση αξιολόγησης
Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του
τελικού βαθµού:
Β = 0,75 Χ ΣΒΤΠ + 0,25 Χ ΣΒΟΠ
Ως πλέον συµφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο
βαθµό Β.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(σε ΕΥΡΩ)

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΛΗΘΟΣ
ΓΙΑ 12
ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
(σε ΕΥΡΩ )

Κιβώτιο
(Υψος :41 cm , Πλάτος :36 cm , Μήκος :24 cm)
(Εξωτερική εκτύπωση κιβωτίου , Παράρτηµα Γ - Υπόδειγµα 1)

1

42.500
Με περιεχόµενο φακέλους συνταγών
(44 cm X 32 cm)
(Εξωτερική εκτύπωση φακέλου , Παράρτηµα Γ - Υπόδειγµα 2)

2

Φάκελος Σακούλα Μηνιαίων Συγκεντρωτικών
Καταστάσεων
(50 cm X 40 cm )

910

(Εξωτερική εκτύπωση φακέλου , Παράρτηµα Γ - Υπόδειγµα 3)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ανευ φ.π.α.
Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

Σηµειώσεις Πίνακα 1 :
(1) Αφορά:
• την προµήθεια 42.500 κιβωτίων (41 cm Χ 36 cm Χ 24 cm)
• την προµήθεια 261.000 φακέλων σακούλες συνταγών µε διαστάσεις (44 cm
X 32 cm). (Εξωτερική εκτύπωση φακέλου, Παράρτηµα Γ – Υπόδειγµα 2), Οι
φάκελοι θα αποσταλούν άπαξ στα κατά τόπους Σηµεία Υποβολής
• την αποστολή των 42.500 κιβωτίων, στα οποία θα εµπεριέχονται 1-12
φάκελοι συνταγών φαρµακείων, από τα Σηµεία Υποβολής σε όλη τη χώρα
προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών
(Αττική). Στην
προσφερόµενη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται το κόστος συσκευασίας, την
ευθύνη της οποίας έχει ο Aνάδοχος.
(2) Αφορά την προµήθεια και την αποστολή φακέλων (οι οποίοι θα περιέχουν τις
Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ή άλλα έγγραφα) από όλα τα Σηµεία
Υποβολής προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Αττική). Στην
προσφερόµενη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και το κόστος συσκευασίας, την
ευθύνη της οποίας έχει ο Aνάδοχος.
Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και προκύπτουν από τις αρχικές εκτιµήσεις της Αναθέτουσας
Αρχής, είναι δε πιθανό να παρατηρηθούν αυξοµειώσεις κατά είδος διακινούµενου υλικού,
µέσα στα συνολικά πλαίσια του συµβατικού τιµήµατος. Σε κάθε περίπτωση, η πληρωµή του
αναδόχου θα γίνεται απολογιστικά, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ∆ιακήρυξη.
Λοιπές παρατηρήσεις :
Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να προσφέρουν ΜΙΑ τιµή µονάδας από τα Σηµεία
Υποβολής προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών και από τη Κεντρική
Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών προς τα Σηµεία Υποβολής, για ένα φάκελο των
περιγραφόµενων διαστάσεων (υποδείγµατα 2,3 του Παραρτήµατος Α) ανεξάρτητα από το
σηµείο παράδοσης-παραλαβής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αφορά µόνο την αποστολή άδειων κιβωτίων και φακέλων προς το Φαρµακευτικό
Σύλλογο Αττικής
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(σε ΕΥΡΩ)

ΠΛΗΘΟΣ
ΓΙΑ 12
ΜΗΝΕΣ

1

Κιβώτιο
(Υψος :41 cm , Πλάτος :36 cm , Μήκος :24 cm)
(Εξωτερική εκτύπωση κιβωτίου , Παράρτηµα Γ Υπόδειγµα 1)
Με περιεχόµενο φακέλους συνταγών
(44 cm X 32 cm)
(Εξωτερική εκτύπωση φακέλου , Παράρτηµα Γ Υπόδειγµα 2)

14.000

2

Φάκελος Σακούλα Μηνιαίων Συγκεντρωτικών
Καταστάσεων
(50 cm X 40 cm )
(Εξωτερική εκτύπωση φακέλου , Παράρτηµα Γ Υπόδειγµα 3)

580

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
(σε ΕΥΡΩ )

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ανευ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

Σηµειώσεις Πίνακα 2 :
(1) Αφορά:
• την προµήθεια 14.000 κιβωτίων (41 cm Χ 36 cm Χ 24 cm)
• την προµήθεια 78.400 φακέλων σακούλες συνταγών µε διαστάσεις (44 cm X
32 cm). (Εξωτερική εκτύπωση φακέλου, Παράρτηµα Γ – Υπόδειγµα 2), Οι
φάκελοι θα αποσταλούν στο Φαρµακευτικό Σύλλογο Αττικής.
(2) Αφορά την προµήθεια και την παράδοση φακέλων (οι οποίοι θα περιέχουν τις
Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ή άλλα έγγραφα) προς το Φαρµακευτικό
Σύλλογο Αττικής.
Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και προκύπτουν από τις αρχικές εκτιµήσεις της Αναθέτουσας
Αρχής, είναι δε πιθανό να παρατηρηθούν αυξοµειώσεις κατά είδος διακινούµενου υλικού,
µέσα στα συνολικά πλαίσια του συµβατικού τιµήµατος. Σε κάθε περίπτωση, η πληρωµή του
αναδόχου θα γίνεται απολογιστικά, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ∆ιακήρυξη.
Η συνολική οικονοµική προσφορά θα προκύπτει αθροίζοντας την συνολική
προσφερόµενη τιµή του ΠΙΝΑΚΑ 1 επί 95% και την συνολική προσφερόµενη τιµή
του ΠΙΝΑΚΑ 2 επί 5%.
Επειδή η διακινούµενη ποσότητα του ΠΙΝΑΚΑ 1 καλύπτει το 95% του έργου, ενώ η
διακινούµενη ποσότητα του ΠΙΝΑΚΑ 2 καλύπτει το 5%, ορίστηκε συντελεστής
προσδιορισµού της τιµής για κάθε ΠΙΝΑΚΑ.
Τα τιµήµατα και οι τιµές µονάδας θα παραµείνουν σταθερά και αµετάβλητα σε όλη τη
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διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και αποκλείεται απόλυτα κάθε µελλοντική
αναπροσαρµογή, αναθεώρηση και γενικά µεταβολή αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης,
για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ακόµη και για τους έκτακτους λόγους που δεν µπορούν να
προβλεφθούν και ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισµού που έκανε και µε
βάση τον οποίο καταρτίστηκε η σύµβαση.
Αποκλείεται και από τα δύο µέρη οποιαδήποτε αναθεώρηση ή αναπροσαρµογή των
ανωτέρω τιµηµάτων και τιµών µονάδας, ακόµη και για τους λόγους που αναφέρονται στο
άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα και ρητά συνοµολογείται ότι τα συµβαλλόµενα µέρη
παραιτούνται αµοιβαία από κάθε δικαίωµα αναπροσαρµογής, για οποιονδήποτε λόγο του
συνολικού τιµήµατος ανωτέρω και ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε δικαίωµα και αξίωση
που απορρέει από το παραπάνω άρθρο.
Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται αναπροσαρµογή της συνολικής αµοιβής εξαιτίας
µεταβολών στους µισθούς, τα οποιαδήποτε ασφάλιστρα, τις εισφορές και τα τέλη που
ισχύουν ή πρόκειται να επιβληθούν και τους φόρους.
Οτιδήποτε απαιτηθεί για την καλή εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης, όπως αυτό
περιγράφεται ανωτέρω στο άρθρο 1 καθώς και στο Παράρτηµα Α της παρούσης θα
πρέπει να περιλαµβάνεται στην προσφορά του Αναδόχου και εποµένως δεν θα υπάρχει
περίπτωση καταβολής πρόσθετου τιµήµατος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας
Κατάστηµα
∆/νση :

Ηµερ/νία έκδοσης

Τ.Κ.:

ΕΥΡΩ:

Τηλ. :
FAX. :
ΠΡΟΣ:
ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ

……………………………………………..

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………………..ΕΥΡΩ
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του
ποσού

των_____________________________________ΕΥΡΩ

___________________

∆/νση

υπέρ

της

____________________________________________

εταιρίας
για

την

συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της …………………..για την προµήθεια
…………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………….., σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
……………………………… διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο
ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………………………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ για την Τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη.)
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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/
:
. .:
.:
FAX. :

/

:

:
(

/

ΤΜΗΜΑ

…

……………………………………………..

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και σαν πρωτοφειλέτης παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως

και

διζήσεως

υπέρ

της

εταιρίας

___________________
µέχρι

____________________________________________

του

∆/νση
ποσού

των_____________________________________ΕΥΡΩ, το οποίο καλύπτει το 5% της συµβατικής
αξίας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό …………………
σύµβασης

που

υπέγραψε

µαζί

σας

για

την

προµήθεια

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….., σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. ……………………………………….. διακήρυξή σας.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο
ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύηση αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της
σε εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ - ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από τα Σηµεία
Υποβολής προς τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) που
τοποθετείται στην Αττική και από την Κ.Μ.Ε.Σ. προς τα Σηµεία Υποβολής»
Στην Αθήνα σήµερα την …………….., ηµέρα …………….. Οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι:
Αφενός:
Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ(ΕΟΠΥΥ)» και έδρα στο Μαρούσι, επί της οδού Απ. Παύλου 12, νοµίµως εκπροσωπούµενο
από τον Πρόεδρο κ. ______________________, δυνάµει της ___/___________/__-________ Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ ____/__-__-______) καλούµενο εφεξής χάριν
συντοµίας «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ»
και αφετέρου:
η εταιρεία «……………………….» που εδρεύει στην …………………, µε ΑΦΜ ……………………,
∆ΟΥ
και
εκπροσωπούµενη
νόµιµα
από
τον
………………..,
…………………..,
……………………………………………... σύµφωνα µε το ……………………………………………., η οποία
αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»,
συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από τα
Σηµεία Υποβολής προς τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) που
τοποθετείται στην Αττική και από την Κ.Μ.Ε.Σ. προς τα Σηµεία Υποβολής.
Περιγραφή
•
Το πληροφοριακό υλικό (έγγραφα) προς διακίνηση σχετίζεται µε το σύστηµα
διαχείρισης συνταγών που εκτελούνται από τα φαρµακεία όλης της χώρας, καθώς και την
επεξεργασία των συγκεντρωτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τη διαχείριση των
προκαταβολών. Τα έγγραφα, αυτά, κύρια, είναι τα ακόλουθα:
•
Κατάσταση Φαρµακείων ανά Σηµείο Υποβολής (Κατάσταση Παραλαβής)
•
Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Φαρµακείων
•
Συνταγές Φαρµακείων
•
Καταστάσεις Οφειλών Φαρµακείων (Αφορούν την Εκκαθάριση)
•
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις, ανά Σηµείο Υποβολής, πληρωµής προκαταβολών
φαρµακείων (Συνοδευτικές)
•
Ενηµερωτικά Σηµειώµατα Φαρµακοποιών προς Σηµείο Υποβολής ανά µήνα
•
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Λαθών, ανά Σηµείο Υποβολής και Φαρµακείο, που
προκύπτουν από την εκκαθάριση των λογαριασµών (Αναλυτική Κατάσταση
Περικοπών από την Εκκαθάριση)
•
Καταστάσεις ∆ιάθεσης Συνταγολογίων
•
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Συνταγογράφησης Ιατρών
•
Λοιπές καταστάσεις ή έγγραφα.
Η λίστα των εντύπων δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, που µπορεί στα πλαίσια του
συγκεκριµένου έργου να διακινεί οιοδήποτε άλλο έντυπο.
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Τα έγγραφα υποβάλλονται από τους φαρµακοποιούς σε ορισµένες ηµεροµηνίες και σε τακτά
χρονικά διαστήµατα στα Σηµεία Υποβολής της Αναθέτουσας Αρχής σε όλη την Ελλάδα ή
παράγονται στην «Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών» (Κ.Μ.Ε.Σ.), που βρίσκεται
στην Αττική. Εκτιµάται ότι η ηµέρα αιχµής της ζήτησης υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από τα
Σηµεία Υποβολής προς την Κ.Μ.Ε.Σ. θα είναι η 5η εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα (εκτός από το
σηµείο υποβολής Αθηνών). Τα υλικά αφού συσκευαστούν κατάλληλα, θα µεταφέρονται µε
ταχύ και αξιόπιστο τρόπο από και προς την Κ.Μ.Ε.Σ. Εκτιµάται ότι οι ηµέρες αιχµής της
ζήτησης υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από την Κ.Μ.Ε.Σ προς τα Σηµεία Υποβολής, θα είναι
κατά µέσο όρο το τελευταίο δεκαήµερο του µήνα.
Ως Σηµεία Υποβολής ορίζονται οι 68 Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις & Φαρµακεία (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
της Αναθέτουσας Αρχής, οι 16 Φαρµακευτικοί Σύλλογοι (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) και οι 57
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) της Αναθέτουσας Αρχής, ανάλογα µε την απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής.
 ∆ιακίνηση από την περιφέρεια προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Λογαριασµών Φαρµακείων
Τα διακινούµενα έγγραφα από τα Σηµεία Υποβολής προς την Κεντρική Μονάδα
Επεξεργασίας Λογαριασµών Φαρµακείων είναι τα ακόλουθα:
•
Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Φαρµακείων (ΣΚΦ)
•
Συνταγές Φαρµακείων
•
Κατάσταση Φαρµακείων ανά Σηµείο Υποβολής (Κατάσταση Παραλαβής)
•
Καταστάσεις Οφειλών Φαρµακείων (Μαζί µε την ΣΚΦ)
•
Καταστάσεις ∆ιάθεσης Συνταγολογίων
•
Λοιπές Καταστάσεις ή έγγραφα.
Σε κάθε Σηµείο Υποβολής, τα υλικά (έγγραφα, συνταγές) θα συσκευάζονται κατάλληλα σε
ειδικά χαρτοκιβώτια (συνταγές) ή ειδικούς φακέλους (µηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις
Φαρµακείων). Τα υλικά και εργαλεία συσκευασίας για τις διακινήσεις που γίνονται από το
Σηµείο Υποβολής προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (χαρτοκιβώτια,
φάκελοι συνταγών, φάκελοι Μηνιαίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων) θα διατίθενται από
τον Ανάδοχο. Επίσης η διαδικασία της συσκευασίας θα εκτελείται από το Προσωπικό του
Ανάδοχου (διακοµιστή).
Σηµειώνεται ότι, οι φαρµακοποιοί υποβάλλουν τις συνταγές τους στο αρµόδιο Σηµείο
Υποβολής σε σφραγισµένους ειδικούς φακέλους το άνοιγµα των οποίων δεν επιτρέπεται έως
την παραλαβή τους από την ΚΜΕΣ. Οι ειδικοί φάκελοι (συνταγών – συγκεντρωτικών
καταστάσεων) θα διατίθενται από τον Ανάδοχο στα Σηµεία υποβολής, σε συµφωνία µε
τους Πίνακες 1&2 της παρούσης, κατόπιν συνεννόησης µαζί τους. Επιπλέον, πριν τη
µεταφορά των υλικών λαµβάνεται µέριµνα σε κάθε Σηµείο Υποβολής για ξεχωριστή
πακετοποίηση των Μηνιαίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων όλων των φαρµακείων κάθε
Σηµείου Υποβολής, καθώς και για την ενιαία πακετοποίηση των συνταγών του κάθε
φαρµακείου.
Με βάση την παραπάνω οργάνωση θα χρησιµοποιηθούν τριών ειδών συσκευασίες :
Α) Κιβώτια που θα περιέχουν φακέλους συνταγών ενός ή το πολύ 12 φαρµακείων.
(κιβώτια διαστάσεων 41 cm Χ 36 cm Χ 24 cm)
Β) Φάκελοι που θα περιέχουν συνταγές ενός φαρµακείου και εντολές πληρωµής των
φαρµακείων που ανήκουν σε µικρά Σηµεία Υποβολής. ( φάκελοι διαστάσεων 44 cm Χ
32 cm).
Γ) Φάκελοι που θα περιέχουν τις Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις των φαρµακείων
ενός Σηµείου Υποβολής (φάκελοι διαστάσεων 50 cm Χ 40 cm).
Τα κιβώτια συσκευασίας θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

∆ιαστάσεις
•
Ύψος 41 cm
•
Πλάτος 36 cm
•
Μήκος 24 cm
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•
Άνοιγµα κιβωτίου στο πάνω µέρος
•
Tυπός συσκευασίας : ΧΑΡΤΟΝΙ 5 ΦΥΛΛΩΝ
•
Εκτύπωση φλεξογραφία 3 χρώµατα
Τα φάκελα συσκευασίας συνταγών θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά :

∆ιαστάσεις χωρίς το αυτοκόλλητο µέρος
•
Μήκος 44 cm
•
Πλάτος 32 cm
•
Πλάτος αυτοκόλλητης ταινίας : 1-2 cm
•
Άνοιγµα φακέλου στη δεξιά πλευρά
•
Τύπος συσκευασίας: φάκελος σακούλα ασφαλείας ( CO-EX. )
•
Εκτύπωση φλεξογραφία 3 χρώµατα
•
Προβλεπόµενη χωρητικότητα του φακέλου έως 230 συνταγές
Τα φάκελα συσκευασίας Μηνιαίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων θα έχουν τα
εξής χαρακτηριστικά :

∆ιαστάσεις χωρίς το αυτοκόλλητο µέρος
•
Μήκος 50 cm
•
Πλάτος 40 cm
•
Πλάτος αυτοκόλλητης ταινίας: 1-2 cm
•
Άνοιγµα φακέλου στη πάνω πλευρά
•
Τύπος συσκευασίας: φάκελος σακούλα ασφαλείας ( CO-EX. )
•
Εκτύπωση φλεξογραφία 3 χρώµατα
•
Προβλεπόµενη χωρητικότητα του φακέλου 300 σελ. Α3
Το κάθε κιβώτιο θα περιέχει συνταγές, αντίγραφο τιµολογίου και αντίγραφο
συγκεντρωτικής κατάστασης των εξής περιπτώσεων ποσοτήτων φαρµακείων:
α) είτε ενός φαρµακείου
β) είτε το πολύ δώδεκα φαρµακείων.
Σε όλες τις περιπτώσεις εντός των κιβωτίων θα περιλαµβάνονται φάκελοι στους οποίους θα
είναι τοποθετηµένες οι συνταγές. Ο φάκελος των συνταγών θα πρέπει να είναι
τυποποιηµένος και να αντιστοιχεί στις διαστάσεις του κιβωτίου, µε σκοπό να φαίνονται
καθαρά τα στοιχεία αναγνώρισης του περιεχοµένου του. Η βέλτιστη διαστασιολόγηση που
επινοήθηκε αντιστοιχεί σε έναν ενιαίο φάκελο ο οποίος θα περιέχει ανώτατο όριο, µέχρι
περίπου 220-230 συνταγές.
Τα συσκευασµένα υλικά (έγγραφα) θα πρέπει στη συνέχεια να µεταφέρονται στην Κεντρική
Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών, όπου θα παραδίδονται αφού υπογραφεί το σχετικό
συνοδευτικό έγγραφο.
Τα Σηµεία Υποβολής κατηγοριοποιούνται ως προς το πλήθος των φαρµακείων που
υποστηρίζουν, και ο όγκος των κιβωτίων & των φακέλων θα είναι υψηλότερος στα Σηµεία
Υποβολής που διαχειρίζονται µεγαλύτερο πλήθος φαρµακείων. Ειδικότερα ο εκτιµώµενος
όγκος των κιβωτίων και του πληροφοριακού υλικού είναι:
 Για το σηµείο υποβολής Αθηνών η διακίνηση ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ άδειων
κιβωτίων και φακέλων προς τον φαρµακευτικό Σύλλογο Αττικής. Η διακίνηση των
συνταγών προς την Κ.Μ.Ε.Σ πραγµατοποιείται από τον σύλλογο Αττικής.
 για τα µεγάλα Σηµεία Υποβολής (6), Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηρακλείου,
Ιωαννίνων, και Λάρισας, µία (1) παραλαβή κάθε µήνα (ήτοι την 5η εργάσιµη ηµέρα
κάθε µήνα), µε δυνατότητα συχνότερης διακίνησης εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο.
 για όλα τα υπόλοιπα Σηµεία Υποβολής, µία (1) παραλαβή κάθε µήνα (ήτοι την 5η
εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα).
 Επισηµαίνεται ότι από τις 57 Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις (του ΠΙΝΑΚΑ 3) θα
πραγµατοποιείται µεταφορά κιβωτίων (µε τη διαδικασία συσκευασίας) προς την
ΚΜΕΣ δύο (2) φορές επιπλέον το µήνα, σε ξεχωριστό όµως χρόνο από τις
εµπρόθεσµες υποβολές φαρµακείων, κατόπιν συνεννόησης µε τις αντίστοιχες
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Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις. Ο συνολικός αριθµός των κιβωτίων υπολογίζεται σε
περίπου εκατόν είκοσι µία (121) κούτες µηνιαίως.
∆ιευκρινίζεται ότι κάθε παραλαβή είναι δυνατόν να περιέχει περισσότερες από µια
αποστολές δηλαδή περισσότερα κιβώτια.
Οι συχνότητες διακίνησης του υλικού µπορεί να αναθεωρηθούν είτε µεµονωµένα για κάποια
Σηµεία Υποβολής είτε συνολικά.
∆ιακίνηση από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών προς την
περιφέρεια
Με τον όρο Περιφέρεια αναφερόµαστε στα Σηµεία Υποβολής
Ο τύπος των διακινούµενων εγγράφων και η συχνότητα διακίνησης περιγράφονται
παρακάτω:
•
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις (Συνοδευτικές) , ανά Σηµείο Υποβολής, πληρωµής
προκαταβολών φαρµακείων: Αφορούν τις προκαταβολές όλων των φαρµακείων που
υπάγονται στο συγκεκριµένο Σηµείο Υποβολής. Θα αποστέλλονται µηνιαίως σε όλα τα
Σηµεία Υποβολής.
•
Ενηµερωτικά Σηµειώµατα Φαρµακοποιών προς Σηµεία Υποβολής ανά µήνα
•
Ενηµερωτικά σηµειώµατα Συνταγογράφησης Ιατρών: Τα ενηµερωτικά σηµειώµατα
Συνταγογράφησης Ιατρών θα στέλνονται στις ∆ιευθύνσεις των Μονάδων Υγείας κάθε
µήνα.
Στη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών τα υλικά (έγγραφα) εµφακελώνονται και
συσκευάζονται σε ειδικούς φακέλους.
Τα υλικά και εργαλεία συσκευασίας για τις διακινήσεις που γίνονται από την Κεντρική
Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών προς :
•
Σηµεία Υποβολής
θα διατίθενται από τον Ανάδοχο. Επίσης η διαδικασία της εµφακέλωσης και της
συσκευασίας θα εκτελείται από το προσωπικό του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα έγκαιρα,
µε τρόπο που θα συνάδει µε τη φήµη και την επαγγελµατική του θέση και ο οποίος τρόπος
δεν θα υπολείπεται σε καµία περίπτωση της επιµέλειας που ο Ανάδοχος επιδεικνύει στις
δικές του υποθέσεις. Επίσης, ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση θα εκπληρώνει τις συµβατικές
του υποχρεώσεις σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες δικαίου, θεσπίσµατα, κριτήρια και
προϋποθέσεις,
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µη χρησιµοποιεί για οποιονδήποτε λόγο την επωνυµία του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αφορά τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη έγκριση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ
ΆΡΘΡΟ 2: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
 Γενικοί κανόνες διακίνησης
Όλα τα µεταφερόµενα υλικά είναι αυστηρά εµπιστευτικού περιεχοµένου και ο διακοµιστής
οφείλει να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή µεταφορά τους. Ως Σηµεία Υποβολής
ορίζονται οι 68 Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις & Φαρµακεία (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), οι 16 Φαρµακευτικοί
Σύλλογοι (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) και οι 57 Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) της Αναθέτουσας
Αρχής, ανάλογα µε την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Χρόνος Παράδοσης
Η παράδοση των κιβωτίων από και προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών
πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
• Για τα Σηµεία Υποβολής εντός της κυρίως ηπειρωτικής χώρας µέσα σε 24 ώρες.
• Για τα Σηµεία Υποβολής σε αποµακρυσµένες και δύσβατες περιοχές και στη
νησιωτική χώρα σε 48 ώρες.
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•

Ο ανάδοχος στην προσφορά του …………… κατέθεσε αναλυτική κατάσταση, στην
οποία εµφανίζεται ο χρόνος εντός του οποίου δεσµεύεται να διακινεί το υλικό (από
και προς) για κάθε Σηµείο Υποβολής

 Γεωγραφική κάλυψη
Εξαιτίας της φύσης του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα πρέπει να
παρέχει πανελλαδική γεωγραφική κάλυψη. Στην προσφορά του αναδόχου …………………
αναφέρονται τα σηµεία στα οποία διαθέτει υποκαταστήµατα ή /και συνεργαζόµενα γραφεία,
τα οποία εξασφαλίζουν την απαίτηση αυτή.
 ∆ιαδικασία παράδοσης – παραλαβής
Ο διακοµιστής (courier) προσέρχεται στο κάθε Σηµείο Υποβολής έχοντας µαζί του τα
κατάλληλα υλικά για την συσκευασία του διακινούµενου υλικού. Πριν συσκευάσει το υλικό
υποχρεούται για την καταµέτρηση του και την αναγραφή των στοιχείων στις αντίστοιχες
ετικέτες. Επίσης ο διακοµιστής
( courier ) συµπληρώνει το αντίστοιχο συνοδευτικό
έντυπο της αποστολής µε πλήρη στοιχεία αποστολέα – παραλήπτη το οποίο υπογράφεται
από τον υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής και κρατάει το αντίστοιχο αντίγραφο. Όταν
συσκευάσει το υλικό ο διακοµιστής (courier) η συσκευασία σφραγίζεται µε σφραγίδα του
κάθε Σηµείου Υποβολής. Η ύπαρξη της σφραγίδας πιστοποιεί κατά την παράδοση το
ακέραιο της αποστολής.
Η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής θα προσαρµοστεί βάση των λειτουργικών αναγκών των
Σηµείων Υποβολής και της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Συνταγών. Το σχετικό πλαίσιο
πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να αντιµετωπίζονται ειδικές ανάγκες και έκτακτες
καταστάσεις (π.χ. απόδειξη παραλαβής, επίδοση Σάββατο ή Κυριακή, αναµονή, εκ νέου
επίδοση).
Η διαδικασία συσκευασίας και παράδοσης για όλες τις αποστολές της ηµέρας, θα πρέπει να
ολοκληρώνεται εντός του κανονικού ωραρίου των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος έχει
την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση του ανάλογου προσωπικού ανά Σηµείο
Υποβολής έτσι ώστε ο όρος αυτός να µην παραβιάζεται
Ο Ανάδοχος στην προσφορά του …………. περιγράφει αναλυτικά την διαδικασία και τα
έγγραφα/ καταστάσεις/ µαγνητικά αρχεία που υποστηρίζουν την διαχείριση
των
παραδόσεων-αποστολών και στα δύο σηµεία επαφής
του (Σηµείο Παράδοσης –
Προορισµός) µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο ανάδοχος στην προσφορά του ……………. περιγράφει το σύστηµα διαχείρισης της
πληροφορίας, το οποίο αποκλείει κάθε πιθανότητα σφάλµατος.
 Ασφάλεια διακίνησης υλικού
Λόγω της σηµαντικότητας των υλικών που θα διακινούνται ο ανάδοχος θα πρέπει να
εξασφαλίζει την ασφάλεια των διακινούµενων προϊόντων.
Ο ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα ασφαλείας για την αποφυγή
απώλειας-ζηµιάς -φθοράς υλικού προς µεταφορά και την εξασφάλιση της εµπιστευτικότητας
του πληροφοριακού υλικού. Ο ανάδοχος στην προσφορά του περιγράφει το πλαίσιο
ασφάλειας που εφαρµόζει.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει το πρόγραµµα δράσης και τις ηµεροµηνίες που
συµφωνούνται σε αυτό. Ο Ανάδοχος ευθύνεται, για τυχόν καθυστέρηση ή αποτυχία
προκληθείσα στην υλοποίηση του Έργου εάν η καθυστέρηση ή αποτυχία οφείλεται σε
αυτόν ή/και το προσωπικό του. Επισηµαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ έχει
το δικαίωµα να καταγγείλει αµέσως και αζηµίως για αυτόν την παρούσα.
ΆΡΘΡΟ 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
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Παρακολούθηση Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή
Η Αναθέτουσα Αρχή θα δηµιουργήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου
(Ε.Π.Π.Ε) που θα αναλάβει τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον
Ανάδοχο σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτών.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου σε συνεργασία µε τα Σηµεία Υποβολής
θα ορίσει έναν Υπεύθυνο ανά Σηµείο Υποβολής και
έναν στην Κεντρική Μονάδα
Επεξεργασίας Συνταγών ο οποίος θα έχει την ευθύνη για το συντονισµό της διακίνησης των
υλικών (έγγραφα).
Η παραλαβή του έργου θα γίνεται σε µηνιαία βάση από επιτροπή που θα συσταθεί ειδικά για
το σκοπό αυτό.
Για τις ανάγκες της παραλαβής, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Υπηρεσία µε το
τέλος κάθε µήνα παροχής υπηρεσιών, συγκεντρωτική κατάσταση που θα περιλαµβάνει όλες
τις παραδόσεις που έλαβαν χώρα κατά το µήνα αναφοράς ανά σηµείο αποστολής. Στη
συγκεντρωτική κατάσταση θα περιλαµβάνονται οι ηµεροµηνίες παράδοσης και παραλαβής
κατά περίπτωση καθώς και το ονοµατεπώνυµο του κατά περίπτωση παραλήπτη
(απαραίτητη ηλεκτρονική αναφορά).
Συνοδευτικά ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει αναφορά εργασιών, στην οποία θα
περιγράφει, µε τη µορφή έκθεσης πεπραγµένων, τυχόν προβλήµατα που παρουσιάστηκαν
καθώς και τον τρόπο επίλυσής τους (καθυστερήσεις παραλαβών, τυχόν απώλειες υλικού
κ.λ.π.).
Η επιτροπή παραλαβής θα προβαίνει σε δειγµατοληπτική, κατά την κρίση της, επαλήθευση
των περιγραφοµένων στη συγκεντρωτική κατάσταση και την αναφορά εργασιών καθώς και
σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει απαραίτητη για τις ανάγκες του έργου της.
Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης κάποιας ή κάποιων
επιµέρους παραδόσεων, στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην
περίπτωση αυτή ο ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία για την
τεκµηρίωση του αιτήµατός του και το αίτηµα εξετάζεται από τον Οργανισµό ο οποίος
αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί µετάθεση και πόση, είτε για το µέλλον είτε µε
αναδροµική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον ανάδοχο.
Οργάνωση και µεθοδολογία υλοποίησης έργου
Ο ανάδοχος ορίζει Υπεύθυνους έργου, τον κ.κ ……………. ο οποίος φέρει την ευθύνη για την
υλοποίηση του έργου και για την ενηµέρωση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει το έργο σύµφωνα µε τον τρόπο που επιτυγχάνεται η
συστηµατοποίηση-τυποποίηση των υπηρεσιών του και αναλυτικά παρουσιάζεται στην από
………….. Προσφορά του.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ – ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΓΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Στον
Πίνακα 1 που ακολουθεί εµφανίζεται το ενδεικτικό πλήθος των µηνιαίων
συγκεντρωτικών καταστάσεων και κιβωτίων συνταγών ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
& ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ.
Σηµειώνεται ότι, το µέσο βάρος ανά συνταγή εκτιµάται σε περίπου 2,4 gr.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να διαφοροποιήσει το πλήθος των
Υποκαταστηµάτων που αποτελούν σηµεία υποβολής κατά ± 35 %, του αναδόχου
υποχρεουµένου στην διεκπεραίωση των σχετικών αναγκών µε τις ίδιες τιµές µονάδας.
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76

164
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65
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36

102

11

24

35

102

7

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 016 - Χαλκίδα - Εύβοιας
ypad16@opad.gr 22210-62792-3 / 63082221063099Προµαχώνος & Σ. ΚαπνίσηΧαλκίδαΕύβοιαςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις

76

184

8

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 017 - Καρπενήσι - Ευρυτανίας
ypad17@opad.gr 22370-8009222370-80237Ρήγα Φεραίου &
Αθανασίου ΚυριαζήΚαρπενήσιΕυρυτανίαςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις

8

5

9

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 018 - Ζάκυνθος - Ζακύνθου
ypad18@opad.gr 26950-43987 , 26950-439862695043986Τεµπονέρα 24ΖάκυνθοςΖακύνθουΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις

16

42

10

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 022 - Ηγουµενίτσα - Θεσπρωτίας
ypad22@opad.gr 26650-24771 , 27663 , 25673266502736623ης Φεβρουαρίου
21ΗγουµενίτσαΘεσπρωτίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις

22

40

11

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 024 - Ιωάννινα - Ιωαννίνων
ypad24@opad.gr 265107973826510830852651079738Πυρσινέλλα
4ΙωάννιναΙωαννίνωνΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις

65

158

61

138

49

115

30

49

Α/Α

1

2

3

4

5

6

12

13

14

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΟΠΥΥ

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 001 - Μεσολόγγι - Αιτωλοακαρνανίας
ypad01@opad.gr 26310- 55683/ 5561826310- 55688Χαριλάου
Τρικούπη & Κύπρου Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 003 - Τρίπολη - Αρκαδίας
ypad03@opad.gr 2710-230194 , 2301892710-230199Ελ.
Βενιζέλου 4 Τρίπολη Αρκαδίας Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 004 - Άρτα - Άρτας ypad04@opad.gr
26810-21293-826810-21293Σκουφά 97ΆρταΆρταςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 011 - Λεβαδία - Βοιωτίας
ypad11@opad.gr 22610-8758022610-87590Σοφοκλέους
40ΛειβαδιάΒοιωτίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 012 - Γρεβενά - Γρεβενών
ypad12@opad.gr 24620-8773924620-87739Ευαγγελιστρίας
4ΓρεβενάΓρεβενώνΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 013 - ∆ράµα - ∆ράµας
ypad13@opad.gr 25213511282521055070∆ιοικητήριο
∆ράµας∆ράµα∆ράµαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 025 – Καβάλα – Καβάλας
ypad25@opad.gr 2510-291248 , 250 , 251 , 6362510291249Εθνικής Αντιστάσεως 20ΚαβάλαΚαβάλαςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 026 – Καρδίτσα – Καρδίτσας
ypad26@opad.gr 24410-8015024410-79116Νικ. Πλαστήρα
62ΚαρδίτσαΚαρδίτσαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 027 – Καστορια – Καστοριάς
ypad27@opad.gr 24670-2113224670-21132Λ. Κύκνων 28 –
Αθανασίου ∆ιάκουΚαστοριαΚαστοριάςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
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25

26

27

28
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Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 028 – Κέρκυρα – Κερκύρας
ypad28@opad.gr 26610-81267 , 26610-8126226610η
81268Θεοτόκη 154, 7
ΠάροδοςΚέρκυραΚέρκυραςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 029 – Αργοστόλι – Κεφαλληνίας
ypad29@opad.gr 26710-2904926710-29049Σταύρου Μεταξά
8ΑργοστόλιΚεφαλληνίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 031 – Κοζάνη – Κοζάνης
ypad31@opad.gr 24610298392461029839∆ιοικητήριο
ΚοζάνηςΚοζάνηΚοζάνηςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 033 – Ερµούπολη – Κυκλάδων
ypad33@opad.gr 22810-79205 , -809252281079607Πετρίδη,Πετρίτση,ΠλουτάρχουΕρµούποληΚυκλάδωνΠεριφ
ερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 034 – Σπάρτη – Λακωνίας
ypad34@opad.gr 27310-89173 , 27310-825362731089173Λυκούργου 104-106ΣπάρτηΛακωνίαςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 035 – Λάρισα – Λάρισας
ypad35@opad.gr 2410-5399202410-539947Κύπρου
12ΛάρισαΛάρισαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 036 – Αγ. Νικόλαος – Λασιθίου
ypad36@opad.gr 28410-89050 , -828432841022070Λασθένους 15Άγιος ΝικόλαοςΛασιθίουΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 038 – Λευκάδα – Λευκάδας
pedi38@eopyy.gov.gr 26450-23985 , 26450-267432645023635Στράτου Τσέλιου 16ΛευκάδαΛευκάδαςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 039 – Βόλος – Μαγνησίας
ypad39@opad.gr 24210-9411024210-25960Κουντουριώτου 4 &
ΘρακώνΒόλοςΜαγνησίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 041 - Ξάνθη - Ξάνθης
ypad41@opad.gr 25410-84063 , -654162541084064Μ.Καραολή & ΣµύρνηςΞάνθηΞάνθηςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 042 - Έδεσσα - Πέλλας
ypad42@opad.gr 23810-5158023810-51579Αγ. ∆ηµητρίου
17ΈδεσσαΠέλλαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 043 - Κατερίνη - Πιερίας
ypad43@opad.gr 23510-4721023510-47221Βότση
2ΚατερίνηΠιερίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 044 - Πρέβεζα - Πρέβεζας
ypad44@opad.gr 26820-8963226820-89056Εθνικής
Αντίστασης 121ΠρέβεζαΠρέβεζαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 046 – Κοµοτηνή – Ροδόπης
ypad46@opad.gr 25310-8173025310-81739Χαριλάου
Τρικούπη 50ΚοµοτηνήΡοδόπηςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 047 – Σάµος – Σάµου
ypad47@opad.gr 22730-8965722730-89656 Θεµ. Σοφούλη &
ΓράµµουΣάµοςΣάµουΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 048 – Σέρρες – Σερρών
ypad48@opad.gr 23210-6801223210-68023Βενιζέλου
26ΣέρρεςΣερρώνΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
53

40

100

15

29

61

136

39

90

49

71

104

276

19

60

15

36

86

222

33

79

78

140

77

129

20

46

39

80

18

29

80

198

17PROC002132524 2017-10-24

31

32

33

34

35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 049 – Τρίκαλα – Τρικάλων
ypad49@opad.gr 24310-7714124310-79214Πλούτωνος
8ΤρίκαλαΤρικάλωνΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση – 050 – Λαµία – Φθιώτιδας
ypad50@opad.gr 22310-66000 , 6600122310-66039Βύρωνος
28ΛαµίαΦθιώτιδαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 051 - Φλώρινα - Φλώρινας
ypad51@opad.gr 23850-4464623850-4474625ης Μαρτίου
9ΦλώριναΦλώριναςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 052 - Άµφισσα - Φωκίδας
ypad52@opad.gr 22650-79345 , 22650-7258322650-79045Ι.
Γάτου 38ΆµφισσαΦωκίδαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 054 - Χανιά - Χανίων
pedi54@eopyy.gov.gr 28210-47101 , 28210-471002821047108Μπονιαλή 2ΧανιάΧανίωνΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 055 - Χίος - Χίου ypad55@opad.gr
22710-40155 , 22710-81073 , -810742271040155Κουντουριώτου 15ΧίοςΧίουΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ – ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗ
(2108110687, 2108110686, ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, 15123)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΛΑΜΙΑΣ (2231056473, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
77, 35100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΡΟ∆ΟΠΗ (2531059293,
2531059211, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2, 69100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑ (2682047153,
2682047164, ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 9, 48100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΒΟΛΟΥ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ (2421020625,
2421020624, ΘΡΑΚΩΝ 20, 38333)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΛΑΡΙΣΑ (2410534180,
2410534095, ΡΟΥΣΒΕΛΤ 4, 41222)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ (2661080071,
Η
9 ΠΑΡ. Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ, 49100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΚΑΒΑΛΑ (2510450524,
2510450525, ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6, 65403)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(2651077930, 2651083631, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 23-25, 45444)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ (2710-226254,
2οχλµ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ 22100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗ (2105213685,
2105213686, ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16, 10431
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΓΚΥΖΗ – ΑΤΤΙΚΗ (2106424940,
ΠΑΡΑΣΧΟΥ 23, 11473)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ – ΑΤΤΙΚΗ (2106479713,
Λ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 119, 11475)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ – ΑΤΤΙΚΗ (2102758737, ΑΛ.
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 91, 14234)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΤΤΙΚΗ (2104122990,
2104111433, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 7-13, 18535)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΡΕΝΤΗ – ΑΤΤΙΚΗ (2104826510,
2104815039, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 167, 11853)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΤΤΙΚΗ (2109594504,
∆ΑΒΑΚΗ 44, 17672)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ - ΧΑΛΚΙ∆Α (2221085552, ΠΛ.
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 34100)
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
(2721045586, ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΡΗ)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ (2351074977,
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1, 60100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ (2251054222,
ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ, 81100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΣΕΡΡΩΝ-ΣΕΡΡΕΣ (2321098630,
ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25, 62100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΧΑΝΙΩΝ-ΧΑΝΙΑ (2821024673, Λ.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 99, 73100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2310254350, Μ.ΚΑΛΟΥ 6, 54629)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΤΟΥΜΠΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(2310931755, ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 64, 54351)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(2310709200, ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 12 ΚΑΙ ΚΟΣΜΑ
ΑΙΤΩΛΟΥ 1, 56224)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΠΑΤΡΑΣ - ΠΑΤΡΑ (2610466553,
2610466555, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 3, 26222)
ο
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΡΟ∆ΟΥ – ΡΟ∆ΟΣ (2241065812, 3 ΧΛΜ
ΡΟ∆ΟΥ-ΛΙΝ∆ΟΥ, 85100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ –
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ (2551087482, 2551081549, ΤΕΡΜΑ
ΤΡΩΑ∆ΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΓΗΠΕ∆ΟΥ Φ. ΚΟΣΜΑ-ΠΡΩΗΝ ΚΕΝΤΡΟ
ΝΕΟΤΗΤΑΣ, 68100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΠΥΡΓΟΥ – ΠΥΡΓΟΣ (2621029947, ΤΑΚΗ
ΠΕΤΡΟΠΥΛΟΥ 8, 27100)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ (2810280671,
Ο
2810719224, 3 ΧΛΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, 71500)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ης
(2665024771, 2665025673, 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 21, 46100)
ΣΥΝΟΛΑ
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1

1

1

1

1

1

1
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1
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1

1

1
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1

1

1

3

1

1

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (Σηµείων Υποβολής)

Α/Α

ΝΟΜΟΣ

1
2

ΠΕΙΡΑΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΜΑΘΕΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ

Δ/ΝΣΗ

Τ.Κ

EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59 &ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

18532

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 173-175
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 30 ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 36-42 ΠΑΤΡΑ
ΘΕΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΑΙΓΙΟ
ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ο.Υ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΦΥΡΟΣ ΡΟΔΟΣ
ΤΕΡΜΑ ΤΡΩΑΔΟΣ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΑΤΡΩΝ 26 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΑΚΤΙΒΑΝ 1 ΒΕΡΟΙΑ
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΠΑΡΤΗΣ 13 ΚΙΛΚΙΣ

55134

55

21100
26221
25100
85100
68100
27100
59100
71201
61100

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΓΩΝ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΠΛΗΘΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

198

537

352

1194

39
90
19
57
56
61
60
111
38

85
263
45
160
116
134
142
263
70
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12
13
14
15
16

ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 20-24 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΜΗΤΡ. ΙΑΚΩΒΟΥ 2 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 70 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 17
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37Α ,Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ

20100
81100
24100
74100
63200
ΣΥΝΟΛΑ

48
46
60
25
40
1300

117
90
147
63
94
3520

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Α/Α

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 001 - Μεσολόγγι - Αιτωλοακαρνανίας
ypad01@opad.gr 26310- 55683/ 5561826310- 55688Χαριλάου Τρικούπη &
Κύπρου Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 003 - Τρίπολη - Αρκαδίας ypad03@opad.gr
2710-230194 , 2301892710-230199Ελ. Βενιζέλου 4 Τρίπολη Αρκαδίας
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 004 - Άρτα - Άρτας ypad04@opad.gr 2681021293-826810-21293Σκουφά 97ΆρταΆρταςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 011 - Λειβαδία - Βοιωτίας ypad11@opad.gr
22610-8758022610-87590Σοφοκλέους 40ΛειβαδιάΒοιωτίαςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 012 - Γρεβενά - Γρεβενών ypad12@opad.gr
24620-8773924620-87739Ευαγγελιστρίας
4ΓρεβενάΓρεβενώνΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 013 - ∆ράµα - ∆ράµας ypad13@opad.gr
25213511282521055070∆ιοικητήριο ∆ράµας∆ράµα∆ράµαςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 016 - Χαλκίδα - Εύβοιας ypad16@opad.gr
22210-62792-3 / 630822210-63099Προµαχώνος & Σ.
ΚαπνίσηΧαλκίδαΕύβοιαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 017 - Καρπενήσι - Ευρυτανίας ypad17@opad.gr
22370-8009222370-80237Ρήγα Φεραίου & Αθανασίου
ΚυριαζήΚαρπενήσιΕυρυτανίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 018 - Ζάκυνθος - Ζακύνθου ypad18@opad.gr
26950-43987 , 26950-4398626950-43986Τεµπονέρα
24ΖάκυνθοςΖακύνθουΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 022 - Ηγουµενίτσα - Θεσπρωτίας
ypad22@opad.gr 26650-24771 , 27663 , 2567326650-2736623ης
Φεβρουαρίου 21ΗγουµενίτσαΘεσπρωτίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 024 - Ιωάννινα - Ιωαννίνων ypad24@opad.gr
2651079738-26510830852651079738Πυρσινέλλα
4ΙωάννιναΙωαννίνωνΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 025 - Καβάλα - Καβάλας ypad25@opad.gr
2510-291248 , 250 , 251 , 6362510-291249Εθνικής Αντιστάσεως
20ΚαβάλαΚαβάλαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 026 - Καρδίτσα - Καρδίτσας ypad26@opad.gr
24410-8015024410-79116Νικ. Πλαστήρα
62ΚαρδίτσαΚαρδίτσαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 027 - Καστορια - Καστοριάς ypad27@opad.gr
24670-2113224670-21132Λ. Κύκνων 28 - Αθανασίου
∆ιάκουΚαστοριαΚαστοριάςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 028 - Κέρκυρα - Κερκύρας ypad28@opad.gr
26610-81267 , 26610-8126226610-81268Θεοτόκη 154, 7η
ΠάροδοςΚέρκυραΚέρκυραςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
56

ΑΡΙΘΜΟΣ
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Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 029 - Αργοστόλι - Κεφαλληνίας ypad29@opad.gr
26710-2904926710-29049Σταύρου Μεταξά
8ΑργοστόλιΚεφαλληνίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 031 - Κοζάνη - Κοζάνης ypad31@opad.gr
24610298392461029839∆ιοικητήριο ΚοζάνηςΚοζάνηΚοζάνηςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 033 - Ερµούπολη - Κυκλάδων ypad33@opad.gr
22810-79205 , -809252281079607Πετρίδη,Πετρίτση,ΠλουτάρχουΕρµούποληΚυκλάδωνΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 034 - Σπάρτη - Λακωνίας ypad34@opad.gr
27310-89173 , 27310-8253627310-89173Λυκούργου 104106ΣπάρτηΛακωνίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 035 - Λάρισα - Λάρισας ypad35@opad.gr 24105399202410-539947Κύπρου 12ΛάρισαΛάρισαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 036 - Αγ. Νικόλαος - Λασιθίου ypad36@opad.gr
28410-89050 , -8284328410-22070Λασθένους 15Άγιος
ΝικόλαοςΛασιθίουΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 038 - Λευκάδα - Λευκάδας pedi38@eopyy.gov.gr
26450-23985 , 26450-2674326450-23635Στράτου Τσέλιου
16ΛευκάδαΛευκάδαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 039 - Βόλος - Μαγνησίας ypad39@opad.gr
24210-9411024210-25960Κουντουριώτου 4 &
ΘρακώνΒόλοςΜαγνησίαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 041 - Ξάνθη - Ξάνθης ypad41@opad.gr 2541084063 , -6541625410-84064Μ.Καραολή &
ΣµύρνηςΞάνθηΞάνθηςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 042 - Έδεσσα - Πέλλας ypad42@opad.gr
23810-5158023810-51579Αγ. ∆ηµητρίου 17ΈδεσσαΠέλλαςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 043 - Κατερίνη - Πιερίας ypad43@opad.gr
23510-4721023510-47221Βότση 2ΚατερίνηΠιερίαςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 044 - Πρέβεζα - Πρέβεζας ypad44@opad.gr
26820-8963226820-89056Εθνικής Αντίστασης
121ΠρέβεζαΠρέβεζαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 046 - Κοµοτηνή - Ροδόπης ypad46@opad.gr
25310-8173025310-81739Χαριλάου Τρικούπη
50ΚοµοτηνήΡοδόπηςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 047 - Σάµος - Σάµου ypad47@opad.gr 227308965722730-89656 Θεµ. Σοφούλη & ΓράµµουΣάµοςΣάµουΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 048 - Σέρρες - Σερρών ypad48@opad.gr 232106801223210-68023Βενιζέλου 26ΣέρρεςΣερρώνΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 049 - Τρίκαλα - Τρικάλων ypad49@opad.gr
24310-7714124310-79214Πλούτωνος 8ΤρίκαλαΤρικάλωνΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 050 - Λαµία - Φθιώτιδας ypad50@opad.gr
22310-66000 , 6600122310-66039Βύρωνος
28ΛαµίαΦθιώτιδαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 051 - Φλώρινα - Φλώρινας ypad51@opad.gr
23850-4464623850-4474625ης Μαρτίου 9ΦλώριναΦλώριναςΠεριφερειακές
∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 052 - Άµφισσα - Φωκίδας ypad52@opad.gr
22650-79345 , 22650-7258322650-79045Ι. Γάτου
38ΆµφισσαΦωκίδαςΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 054 - Χανιά - Χανίων pedi54@eopyy.gov.gr
28210-47101 , 28210-4710028210-47108Μπονιαλή
2ΧανιάΧανίωνΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
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Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 055 - Χίος - Χίου ypad55@opad.gr 22710-40155
, 22710-81073 , -8107422710-40155Κουντουριώτου
15ΧίοςΧίουΠεριφερειακές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 045 - Ρέθυµνο - Ρεθύµνου
/pedi45@eopyy.gov.gr / 28310-20837 ,-20838 /∆ηµοκρατίας 10 /74100
/Ρέθυµνο

1

2

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 002 - Ναύπλιο - Αργολίδας
/pedi02@eopyy.gov.gr /27520-97568 , 97571 /Ικονίου 6 /21100 /Ναύπλιο
/Αθήνα

3

7

40

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 006 - Κεντρική Αθήνα - Αττικής
/pedi06@eopyy.gov.gr /Αχαρνών 96 /10434/
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 007 - Πειραιάς - Αττικής /pedi07@eopyy.gov.gr
/210-4139363,210-4139365 /Ηρώων Πολυτεχνείου 19 /18532 /Πειραιάς
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 008 - Ανατολική Αττική /pedi08@eopyy.gov.gr
/210-6663645 /Λεωφόρος Μαραθώνος και Κρήτης /15351 /Παλλήνη

2

41

3

42

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 009 - ∆υτική Αττική /pedi09@eopyy.gov.gr /2105565501 -2 /∆ήµητρας 59 /19200 /Ελευσίνα
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 056 - Ανατολική Αθήνα - Αττικής
/pedi56@eopyy.gov.gr /210-6019805(803 , 808) /Γούναρη 22 /15343 /Αγία
Παρασκευή

4

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 057 - ∆υτική Αθήνα - Αττικής
/pedi57@eopyy.gov.gr /210-5317186 , 5319118 /Μάρκου Μπότσαρη 14
/12210 /Αιγάλεω

3

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 058 - Νότια Αθήνα - Αττικής
/pedi58@eopyy.gov.gr /210-9485620,210-9485650 /Κολοκοτρώνη 47
/17675 /Καλλιθέα

3

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 010 - Πάτρα - Αχαΐας /pedi10@eopyy.gov.gr
/2610-361310/ 361311 /Αλ. Υψηλάντου 270 /26110 /Πάτρα

2

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 014 - Ρόδος - ∆ωδεκανήσου
/pedi14@eopyy.gov.gr /22410- 43281 , -43180 /Γεωργίου Παπανικολάου 8
- 10 /85100 /Ρόδος

3

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 015 - Αλεξ/πολη - Έβρου /pedi15@eopyy.gov.gr
/ 2551084833 /Βενιζέλου 38 /68100 /Αλεξανδρούπολη

2

1

50

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 019 - Πύργος - Ηλείας/ pedi19@eopyy.gov.gr
/26210-20170-3 /Μανωλοπούλου 31 (∆ιοικητήριο) /27100 /Πύργος
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 021 - Ηράκλειο - Ηρακλείου
/pedi21@eopyy.gov.gr /2810-246777 /Καζάνη 4 /71201 /Ηράκλειο
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 023 - Θεσσαλονίκη - Θεσσαλονίκης
/pedi23@eopyy.gov.gr /2310 - 594800 /Σαπφούς 3 /54627 /Θεσσαλονίκη

5
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Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 030 - Κιλκίς - Κιλκίς /pedi30@eopyy.gov.gr
/23410-27888 ,-75326 /Μητροπόλεως 42 /61100 /Κιλκίς

1
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Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 032 - Κόρινθος - Κορινθίας
/pedi32@eopyy.gov.gr /27410-73284 ,-73285 /Αγίου Νικολάου 29 /20100
/Κόρινθος

3

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 037 - Μυτιλήνη - Λέσβου /pedi37@eopyy.gov.gr
/22510-48310-48320 /Π. Βοστάνη 28 /81100 /Μυτιλήνη

2

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 040 - Καλαµάτα - Μεσσηνίας
/pedi40@eopyy.gov.gr /27210-63596,-63680 /Θεµιστοκλέους 106 &
Πλατεία Αναλήψεως /24100 /Καλαµάτα

1

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 053 - Πολύγυρος - Χαλκιδικής
/pedi53@eopyy.gov.gr /23710-21895 , -21893 /Ασκληπιού 28 /63100
/Πολύγυρος

1

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση - 020 - Βέροια - Ηµαθίας /pedi20@eopyy.gov.gr
/23310-78180,78190 /Κωτουνίου 8 /59100 /Βέροια

2

ΣΥΝΟΛΟ
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ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια των υπηρεσιών θα είναι για ένα (1) έτος αρχής γενοµένης από την
γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης ήτοι από ……………. και σε κάθε περίπτωση
µέχρι καλύψεως του προβλεπόµενου τιµήµατος πόσου ………………… ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ο
ανωτέρω χρόνος ολοκλήρωσης δύναται να αναµορφωθεί κατόπιν αµοιβαίας έγγραφης
συµφωνίες µεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του αναδόχου, χωρίς τη µεταβολή του συµβατικού
τιµήµατος.
ΑΡΘΡΟ 5: ΤΙΜΗΜΑ
Το συνολικό τίµηµα του έργου ανέρχεται στο ποσό των ……………………………… ευρώ πλέον
του αναλογούντος ΦΠΑ και αναλυτικά:

Α/Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(σε ΕΥΡΩ)

ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΛΗΘΟΣ
ΓΙΑ 12
ΜΗΝΕΣ

Κιβώτιο
1

(Υψος :41 cm , Πλάτος :36 cm , Μήκος :24 cm)

42.500

Με περιεχόµενο φακέλους συνταγών
(44 cm X 32 cm)
2

(1)

Φάκελος
Σακούλα Μηναίων Συγκεντρωτικών
Καταστάσεων(50 cm X 40 cm )
(2)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ανευ φ.π.α.
Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
Σηµειώσεις Πίνακα :
(1 ) Αφορά:
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
(σε ΕΥΡΩ )
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την προµήθεια 42.500 κιβωτίων (41 cm Χ 36 cm Χ 24 cm)
την προµήθεια 261.000 φακέλων σακούλες συνταγών µε διαστάσεις (44 cm
X 32 cm). Οι φάκελοι θα αποσταλούν άπαξ στα κατά τόπους Σηµεία
Υποβολής
• την αποστολή των 42.500 κιβωτίων, στα οποία θα εµπεριέχονται 1-12
φάκελοι συνταγών φαρµακείων, από τα Σηµεία Υποβολής σε όλη τη χώρα
προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών
(Αττική). Στην
προσφερόµενη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται το κόστος συσκευασίας, την
ευθύνη της οποίας έχει ο Ανάδοχος.
(2) Αφορά την προµήθεια και την αποστολή φακέλων (οι οποίοι θα περιέχουν τις
Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ή άλλα έγγραφα) από όλα τα Σηµεία
Υποβολής προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Αττική). Στην
προσφερόµενη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και το κόστος συσκευασίας, την
ευθύνη της οποίας έχει ο Aνάδοχος.
Οι αναφερόµενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και προκύπτουν από τις αρχικές εκτιµήσεις της
Αναθέτουσας Αρχής, είναι δε πιθανό να παρατηρηθούν αυξοµειώσεις κατά είδος
διακινούµενου υλικού, µέσα στα συνολικά πλαίσια του συµβατικού τιµήµατος. Σε κάθε
περίπτωση, η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται απολογιστικά, και σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στη σχετική προκήρυξη.
•
•

Αφορά µόνο την αποστολή άδειων κιβωτίων και φακέλων προς το Φαρµακευτικό
Σύλλογο Αττικής
Α/Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (σε
ΕΥΡΩ)

ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

1

Κιβώτιο
(Υψος :41 cm , Πλάτος :36 cm , Μήκος :24 cm)
Με περιεχόµενο φακέλους συνταγών
(44 cm X 32 cm)

2

Φάκελος Σακούλα Μηνιαίων Συγκεντρωτικών
Καταστάσεων
(50 cm X 40 cm )

ΠΛΗΘΟΣ
ΓΙΑ 12
ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
(σε ΕΥΡΩ )

14.000

580

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ανευ φ.π.α.
Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
Σηµειώσεις Πίνακα 2 :
(1) Αφορά:
• την προµήθεια 14.000 κιβωτίων (41 cm Χ 36 cm Χ 24 cm)
• την προµήθεια 78.400 φακέλων σακούλες συνταγών µε διαστάσεις (44 cm
X 32 cm. Οι φάκελοι θα αποσταλούν στο Φαρµακευτικό Σύλλογο Αττικής.
(2) Αφορά την προµήθεια και την παράδοση φακέλων (οι οποίοι θα περιέχουν τις
Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ή άλλα έγγραφα) στο Φαρµακευτικό
Σύλλογο Αττικής.
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Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και προκύπτουν από τις αρχικές εκτιµήσεις της Αναθέτουσας
Αρχής, είναι δε πιθανό να παρατηρηθούν αυξοµειώσεις κατά είδος διακινούµενου υλικού,
µέσα στα συνολικά πλαίσια του συµβατικού τιµήµατος. Σε κάθε περίπτωση, η πληρωµή του
αναδόχου θα γίνεται απολογιστικά, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική προκήρυξη.
Οι συµβαλλόµενοι συνοµολογούν και δέχονται αµοιβαία, ότι τα τιµήµατα και οι τιµές
µονάδας της παρούσας θα παραµείνουν σταθερά και αµετάβλητα σε όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης της παρούσας και αποκλείεται απόλυτα κάθε µελλοντική αναπροσαρµογή,
αναθεώρηση και γενικά µεταβολή αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης, για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ακόµη και για τους έκτακτους λόγους που δεν µπορούν να
προβλεφθούν και ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισµού που έκανε και µε
βάση τον οποίο καταρτίστηκε η παρούσα Σύµβαση.
Αποκλείεται και από τα δύο µέρη οποιαδήποτε αναθεώρηση ή αναπροσαρµογή των ανωτέρω
τιµηµάτων και τιµών µονάδας, ακόµη και για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 388
του Αστικού Κώδικα και ρητά συνοµολογείται ότι τα συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται
αµοιβαία από κάθε δικαίωµα αναπροσαρµογής, για οποιονδήποτε λόγο του συνολικού
τιµήµατος ανωτέρω και ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε δικαίωµα και αξίωση που απορρέει
από το παραπάνω άρθρο.
Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται αναπροσαρµογή της συνολικής αµοιβής εξαιτίας µεταβολών
στους µισθούς, τα οποιαδήποτε ασφάλιστρα, τις εισφορές και τα τέλη που ισχύουν ή
πρόκειται να επιβληθούν και τους φόρους.
Οτιδήποτε απαιτηθεί για την καλή εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας Σύµβασης,
όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω στο άρθρο 1 καθώς και στο Παράτηµα Α της διακήρυξης,
θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στην προσφορά του Αναδόχου και εποµένως δεν υπάρχει
περίπτωση καταβολής πρόσθετου τιµήµατος.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται ως εξής:
Μετά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της, ο Ανάδοχος θα εκδίδει στις
αρχές του επόµενου µήνα παραστατικό που θα αφορά τις αποστολές του συγκεκριµένου
διαστήµατος και θα προσκοµίζει παράλληλα κατάσταση στην οποία θα εµφανίζονται όλες οι
αποστολές.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:
Επωνυµία
: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Α.Φ.Μ.
: 997478553
∆.Ο.Υ.
: Αµαρουσίου
∆ιεύθυνση
: Απ. Παύλου 12
Τ.Κ.
: 151 23 Μαρούσι
Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδοθεί στο όνοµα του
δικαιούχου, κατόπιν υποβολής των νόµιµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιορισµένο από την
αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος και ύστερα
από θεώρηση του από την αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κατά την πρώτη
πληρωµή).
−

Ο Ανάδοχος βαρύνεται α) µε τις νόµιµες κρατήσεις του αρθρ. 375 του ν.4412/2016, ήτοι
0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (επ’ αυτού 3%
χαρτοσήµου και επ’ αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήµου) επί της αξίας προ ΦΠΑ και β) Κράτηση
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−
−

ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου
36 του ν. 4412/2016.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι αµοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του
προσωπικού του και των συνεργατών του.
Με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν 4172-2013, στον ανάδοχο που θα αναδειχθεί
επιβάλλεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό
της αξίας των αγαθών, για πληρωτέα ποσά άνω των 150,00 €
Μετά το τέλος κάθε µήνα παροχής υπηρεσιών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών
οριστικής παραλαβής τους, θα καταβάλλεται στον ανάδοχο το ποσό που δικαιούται,
απολογιστικά, για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί µε συνέπεια τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές
απορρέουν, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να επιβάλλει ρήτρες ως εξής :
Α. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής υλικού του Πίνακα 1 Οικονοµικής Προσφοράς
του Παραρτήµατος Β της ∆ιακήρυξης, ρήτρα 200 ΕΥΡΩ αντίστοιχα.
Β. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση κιβωτίου ή φακέλου επιβάλλεται ρήτρα
20% επί του κόστους της συγκεκριµένης υπηρεσίας για κάθε 24 ώρες καθυστέρησης.
Η ρήτρα εισπράττεται µε παρακράτηση από το συµβατικό αντάλλαγµα του αναδόχου για το
δίµηνο µέσα στο οποίο παρουσιάσθηκε το πρόβληµα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί ασφαλισµένα τα κέντρα διανοµής του καθώς και τα
µεταφορικά µέσα- αυτοκίνητα που χρησιµοποιεί για τις ανάγκες του έργου, για την κάλυψη
των κινδύνων πυρός – κλοπής – πληµµύρας – τροµοκρατικών ενεργειών – κ.λ.π. και
αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε τέτοια περίπτωση, σύµφωνα µε τα παραπάνω
οριζόµενα, χωρίς να δικαιούται την επίκληση ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση που εµφανισθούν επανειληµµένα προβλήµατα, χρονικά ή άλλα, στην
υλοποίηση του ανατιθέµενου έργου, τα οποία, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής,
οφείλονται εν όλο ή εν µέρει στην πληµµελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου, η
Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότησης του κατά περίπτωση αρµοδίου
οργάνου, δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση, ολική ή µερική, της εγγύησης καλής
εκτέλεσης του έργου του αναδόχου.
∆ικαιουµένου ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µπορεί να αξιώσει σωρευτικά και σύµφωνα µε τις διατάξεις
της κείµενης Ελληνικής νοµοθεσίας, πλέον του ποσού της καταπεσούσας ποινής και την
ανόρθωση κάθε ζηµίας που έχει υποστεί, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 10
της παρούσας
Η επιβολή ποινικών ρητρών ή / και κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου δεν εφαρµόζονται σε
περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Η απόδειξη ανωτέρας βίας βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα
σε τρεις (3) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα
βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
Μόνον η έγγραφη αναγνώριση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον
Ανάδοχο από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης εκτέλεσης του αντικειµένου της παρούσας ή
της µη εκπλήρωσης οποιασδήποτε άλλης υποχρεώσεώς του. Ο .ΕΟ.Π.Υ.Υ. όµως δικαιούται,
µε µονοµερή δήλωσή του, εφόσον η ανωτέρα βία διαρκεί για διάστηµα πέραν των
δεκαπέντε (15) ηµερών, να καταγγείλει την παρούσα Σύµβαση, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα σε αυτή και την Ελληνική Νοµοθεσία.
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Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την καταγγελία ή όχι της παρούσας και τη
συνοµολόγηση ή κατάπτωση ποινικής ρήτρας, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µπορεί οποτεδήποτε να
αξιώσει, σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, την αποκατάσταση κάθε θετικής &
αποθετικής ζηµιάς του, που έχει υποστεί από την εκπρόθεσµη ή τη µη προσήκουσα
εκτέλεση της παρούσας σύµβασης από τον Ανάδοχο, στα πλαίσια της ευθύνης του
Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 8: ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο ανάδοχος ευθύνεται για τα τυχηρά υπό στενή έννοια (απλά ή συνήθη) στην νοµότυπη
εκπλήρωση των αναλαµβανοµένων από αυτόν υποχρεώσεων σε εκτέλεση της Σύµβασης.
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειµενικά εντός του
πεδίου οικονοµικής δραστηριότητας και ελέγχου του ανάδοχου.
Ο ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός
είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του αναδόχου διαφορετικά µε την
πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος.
ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ & ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Ο ανάδοχος θα λάβει κάθε πρόσφορο µέτρο και θα προκαλέσει για την λήψη αντίστοιχων
µέτρων εκ µέρους κάθε Υπεργολάβου του υποσχόµενος και εγγυόµενος προς την
Αναθέτουσα Αρχή ότι:
Κάθε απασχολούµενος ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναµειγνυόµενος άµεσα ή έµµεσα µε το
Έργο θα τηρεί την υποχρέωση πίστης και εχεµύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή ως εάν η
Αναθέτουσα Αρχή ήταν ο εργοδότης του, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά:
 ∆εν θα προβαίνει σε ενέργειες που ανάγονται στον κύκλο εργασίας της Αναθέτουσας
Αρχής για λογαριασµό δικό του ή οποιουδήποτε τρίτου.
 ∆εν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε βλαπτική ενέργεια από πρόθεση ή οποιουδήποτε
βαθµού αµέλεια που επενεργεί ή είναι δυνατόν να επενεργήσει στην λειτουργία της
Σύµβασης, του Έργου ή στα υλικά ή ηθικά συµφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής.
 Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέµιτου ανταγωνισµού
ούτε θα διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι
δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση του σχετικά µε το Έργο.
 Θα κρατεί µυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο κάθε µία και όλες
τις πληροφορίες, στοιχεία ή δεδοµένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει ή περιέλθουν
σε γνώση του εξ’ αιτίας ή αφορµής των υπηρεσιών που παρέχει τηρώντας εχεµύθεια
και απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή δεδοµένο (εφεξής
Εµπιστευτικές Πληροφορίες) εκτός εάν το άλλο συµβαλλόµενο µέρος ρητά, έγγραφα
και ειδικά το επιτρέψει.
 Θα τηρεί υποχρέωση πίστης και µη κατάχρηση εµπιστοσύνης ιδιαίτερα αν κατέχει
διευθυντική ή εµπιστευτική θέση.
Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιµοποιήσει τις ως άνω Εµπιστευτικές Πληροφορίες µόνο για
το σκοπό της εκτέλεσης του ανατιθέµενου σκοπού και δύναται να τις γνωστοποιεί µέσα στο
πλαίσιο του ως άνω σκοπού µόνο στους υπαλλήλους, συνεργάτες, υπεργολάβους ή
προστεθέντες της (εφεξής χάριν συντοµίας οι Προστηθέντες) οι οποίοι στο πλαίσιο της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας του Αναδχόχου απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την
ικανοποίηση του ως άνω σκοπού. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει µε το παρόν την υποχρέωση να
λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε η ίδια επιβεβληµένη εχεµύθεια να τηρηθεί και από
63

17PROC002132524 2017-10-24
τους Προστεθέντες του.
Για τον ως άνω λόγο οι Προστηθέντες που θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο, θα έχουν
ενηµερωθεί και δεσµευθεί προηγούµενα ως προς την εµπιστευτικότητα των εν λόγω
στοιχείων. Συνεπώς ο Ανάδοχος υποχρεούται να δεσµεύει τους Προστηθέντες του, κατόπιν
υπογραφής σύµβασης εµπιστευτικότητας, για την τήρηση της ως άνω υποχρέωσης.
Επιπροσθέτως ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει τους Προστεθέντες του και για την
αστική και ποινική
ευθύνη τους σε περίπτωση παράβασης οποιωνδήποτε
υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το παρόν. Τις ως άνω Πληροφορίες θα τις
χειρίζεται ο Ανάδοχος, εάν και στο βαθµό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της
παρούσα.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να
απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζηµιάς και την αποζηµίωσή του στρεφόµενο, κατ’
ενάσκηση διακριτικής του ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου
προς αποζηµίωση.
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε
δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και
δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή του
συναίνεση.
Οι υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας θα εξακολουθούν να ισχύουν και δεσµεύουν τα
συµβαλλόµενα µέρη και µετά τη λήξη ή λύση, της παρούσας Σύµβασης για χρονικό
διάστηµα τριών (3) ετών.
ΑΡΘΡΟ 10: ΕΥΘΥΝΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Λόγω ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου δε δηµιουργείται καµιά έννοµη σχέση µεταξύ
της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του αναδόχου ή των Υπεργολάβων του που
απασχολούνται στο Έργο ούτε και µεταξύ του αναδόχου ή των Υπεργολάβων του και του
προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής. Ρητά, συµφωνείται ότι για οποιοδήποτε ατύχηµα,
τραυµατισµό, απώλεια, βλάβη ή ζηµιά σε πρόσωπα ή πράγµατα (ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ
ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου) που τυχόν θα συµβούν κατά την εκτέλεση του
αντικειµένου που αναλαµβάνει ο Ανάδοχος ή από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή του
προσωπικού που θα χρησιµοποιήσει, συµπεριλαµβανοµένων των βοηθών εκπληρώσεως /
προστηθέντων αυτού εν γένει, αστικά και ποινικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος καθώς και
για οποιοδήποτε ατύχηµα που θα συµβεί στο προσωπικό ή / και βοηθούς εκπληρώσεως /
προστηθέντες του, δηλώνει δε ακόµα ότι αναλαµβάνει από τώρα την ευθύνη για την πλήρη
αποκατάσταση και ανόρθωση οποιασδήποτε τέτοιας ζηµιάς.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους
αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη Συµβατική ∆ιάρκεια του Έργου και
µεριµνά όπως οι Υπεργολάβοι και λοιποί συνεργάτες του να πράξουν το ίδιο. Ρητά
συµφωνείται ότι ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρµογή των
διατάξεων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, της νοµοθεσίας για τα εργατικά ατυχήµατα και για
την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού του ή των βοηθών εκπληρώσεως / προστηθέντων
αυτού. Την ίδια υποχρέωση έχει και για τυχόν οιικονοµικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν
από τις ανωτέρω αναφερόµενες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήµερα, ή θα προκύψουν
στο µέλλον, οι οποίες θα βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο.
Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια
του προσωπικού του αναδόχου και των Υπεργολάβων του.
Στη διάρκεια εκτέλεσης του ανατιθέµενου αντικειµένου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να
τηρεί τους ισχύοντες νόµους, τις διατάξεις των διαταγµάτων που εκδίδονται µε βάση
αυτούς τους νόµους και γενικά αστυνοµικές και άλλες διοικητικές διατάξεις καθώς και τους
νόµους για την υγεία και ασφάλεια των εργατών, τεχνιτών και υπαλλήλων που θα
χρησιµοποιήσει, έχοντας την ευθύνη για κάθε παράβαση αυτών.
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Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει µε τη Σύµβαση σύµφωνα µε
τους όρους της Σύµβασης, της Προσφοράς του, της ∆ιακήρυξης και του νόµου, αλλιώς θα
εφαρµοστούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.
Σε περίπτωση κατά την οποία εγερθεί αγωγή κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από οποιοδήποτε τρίτο
που απαιτεί αποζηµίωση και που έχει σχέση άµεση ή έµµεση µε το αντικείµενο που
εκτέλεσε ο Ανάδοχος, αυτός έχει την υποχρέωση να παρέµβει στη δίκη υπέρ του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε δικά του έξοδα (δηλ. του Αναδόχου), να υπεισέλθει στη θέση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ως κύριος διάδικος άλλως αν δηλαδή για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί κύριος διάδικος
να καταβάλλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κάθε ποσό που τυχόν επιδικασθεί ακόµη και µε προσωρινή
διαταγή ή ως ασφαλιστικό ή συντηρητικό µέτρο υπέρ τρίτων και κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για
κεφάλαιο, τόκους και δικαστική δαπάνη και να αποζηµιώσει πλήρως τον τρίτο,
απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η παρούσα υποχρέωση υφίσταται
κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποιήσεως του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες καταπίπτει η Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα ανεξαρτήτως υπαιτιότητας ή ζηµίας και ο
Ανάδοχος θα έχει και την υποχρέωση να καταβάλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οποιοδήποτε ποσό
τυχόν καταδικαστεί να πληρώσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον ενάγοντα τρίτο για κεφάλαιο, τόκους
και έξοδα, είτε κατόπιν έκδοσης εκτελεστής ή προσωρινώς εκτελεστής απόφασης ή
διαταγής ή ασφαλιστικού ή συντηρητικού µέτρου, είτε για καταβολή εγγύησης προς
αποφυγή εκτελεστής ή προσωρινά εκτελεστής απόφασης ή διαταγής ή ασφαλιστικού ή
συντηρητικού µέτρου.
Ο Ανάδοχος δύναται να αναθέσει το σύνολο ή µέρος του αντικειµένου της παρούσας σε
υποπροµηθευτές του, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος δεν θα απαλλάσσεται από την
ευθύνη βάσει της παρούσας σύµβασης για τα µέρη του αντικειµένου της παρούσας που
εκχωρούνται υπεργολαβικώς και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τις
ενέργειες ή αθετήσεις υπεργολάβων ή υπαλλήλων τους ή εργατών, εξ' ολοκλήρου σαν να
ήταν ενέργειες ή αθετήσεις του Αναδόχου ή υπαλλήλων ή εργατών του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Κανένας εκ των συµβαλλοµένων δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει ολικά ή µερικά
την Σύµβαση ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του προς οιονδήποτε χωρίς την
προηγούµενη ρητή έγγραφη συναίνεση του άλλου, µε την επιφύλαξη του άρθρου 7.3 της
σχετικής Προκήρυξης σχετικά µε: Λοιπές Συµβατικές Υποχρεώσεις του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.
Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει το δικαίωµα είσπραξης χρηµατικών
ποσών καταβλητέων από την Αναθέτουσα Αρχή µε βάση τους όρους της Σύµβασης σε
Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 12: ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται µε µονοµερή δήλωσή της να καταγγείλει αζηµίως γι’αυτήν
την παρούσα τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Ο ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση
β) Ο ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής
γ) Ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος
του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση
του επαγγέλµατός του
ε) σε περίπτωση αθετήσεως γενικά από τον Ανάδοχο οποιουδήποτε άλλου συµβατικού όρου
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στ) σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων που
απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ανάδοχο της εκ
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, της Αναθέτουσας Αρχής
δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας
είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτό) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως,
οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της
ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον
ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει
την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του
αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα
µε την Σύµβαση προς τον ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και
οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Για τους πρόσθετους λόγους έκπτωσης του Αναδόχου εκτός των προβλεποµένων στο Ν.
4412/16, εφαρµόζονται οι έννοµες συνέπειες της καταγγελίας κατά τον Αστικό Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση είναι δυνατό να τροποποιηθεί, εφόσον προκύψουν, εκ µέρους του ΕΟΠΥΥ,
ειδικές ανάγκες και συνθήκες που επιβάλλουν προσαρµογή επιµέρους άρθρων, ή τµήµατος
του αντικειµένου του έργου, για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή επέκτασης του
αντικειµένου του έργου, και εφόσον συµφωνήσουν εγγράφως, προς τούτο τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη.
ΑΡΘΡΟ 14: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά την υπογραφή της Σύµβασης θα προβεί στις ενέργειες που
απαιτούνται, ώστε να διευκολυνθεί το έργο του αναδόχου και θα του παράσχει τις
απαραίτητες πληροφορίες, και µέσα για την διεκπεραίωση του έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή εφόσον δεν προβεί στις υποχρεώσεις του, διατηρεί το δικαίωµα να
µεταβάλλει το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών του έργου, ανάλογα µε την
προκύπτουσα καθυστέρηση.
ΑΡΘΡΟ 15: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
15.1 Ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης
της Τράπεζας ………… Νο ……………………. ποσού ………….. ευρώ.
15.2 Με την εγγυητική αυτή επιστολή η παραπάνω Τράπεζα εγγυάται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υπέρ
του Αναδόχου, ανέκκλητα ρητά, ανεπιφύλακτα και σε πρώτη ζήτηση και σαν αυτοφειλέτης,
παραιτούµενη από το δικαίωµα της διζήσεως και µέχρι του ποσού που αναγράφεται στην
εγγυητική επιστολή, ότι ο Ανάδοχος θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας Σύµβασης.
15.3 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την
ολοκλήρωση του έργου και την τελευταία, σύµφωνα µε το συµβατικό χρονοδιάγραµµα,
ανεπιφύλακτη οριστική παραλαβή και
υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει
εκπληρώσει κάθε υποχρέωσή του που απορρέει από τη Σύµβαση αυτή και δεν υφίστανται
εκκρεµείς απαιτήσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έναντι του Αναδόχου στα πλαίσια της παρούσας και
εφόσον το ποσό αυτής δεν θα έχει στο µεταξύ εισπραχθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρούσα Σύµβαση.
15.4 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει, εν όλω ή εν µέρει, υπέρ του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την ικανοποίηση αξιώσεως αυτού, η οποία γεννάται από την εκπρόθεσµη ή
τη µη προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης και ιδιαίτερα από το αντικείµενο το οποίο έχει
πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα, που αναιρεί ή µειώνει την αξία ή τη χρησιµότητα αυτού
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ή δεν έχει τις συνοµολογηθείσες ιδιότητες, στα πλαίσια επισήµανσης του Αναδόχου, ή δεν
ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει δοθεί από τον Ανάδοχο στην προσφορά του ή δεν
είναι κατάλληλο για το σκοπό της παρούσας καθώς και για την ικανοποίηση αξιώσεως του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας.
15.5 Η παραπάνω εγγυητική επιστολή καταπίπτει ολικά ή µερικά προς όφελος του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οποιασδήποτε υποχρέωσής του, που
απορρέει από τη σύµβαση αυτή και ιδιαίτερα :
α. Σε περίπτωση κατάπτωσης ποινικής ρήτρας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της
σύµβασης αυτής .
β. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., λόγω αθέτησης εκ µέρους
του Αναδόχου οποιουδήποτε όρου της σύµβασης .
15.6 Οπωσδήποτε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µπορεί να καλύψει κάθε ζηµία του και κάθε ποσό που έχει
καταπέσει υπέρ αυτού σαν ποινική ρήτρα, από το ποσό της παραπάνω εγγυητικής
επιστολής και ρητά συνοµολογείται:
α) ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει το δικαίωµα, χωρίς καµιά σύµπραξη του Αναδόχου να αξιώσει από
την εγγυήτρια Τράπεζα την καταβολή του ποσού της εγγυητικής επιστολής.
β) ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει το δικαίωµα, να αξιώσει την καταβολή του ποσού της εγγυητικής
επιστολής, τόσο για τη µερική ή ολική ικανοποίησή του για την απόληψη ποινικής ρήτρας
που έχει καταπέσει, όσο και για τη µερική ή ολική ικανοποίηση της αξίωσής του για την
αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής & αποθετικής ζηµιάς που προκλήθηκε από την
αθέτηση οποιασδήποτε υποχρέωσης που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος µε την παρούσα
σύµβαση, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 10 αυτής.
γ) ότι δεν αποτελεί κώλυµα, για την είσπραξη από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του ποσού της
εγγυητικής επιστολής η οποιαδήποτε αµφισβήτηση του Αναδόχου για το βάσιµο της
αξίωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά µε την απόληψη του ποσού της εγγυητικής επιστολής, ρητά
συνοµολογουµένου ότι κάθε αµφισβήτηση του Αναδόχου για το βάσιµο της παραπάνω
αξίωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν µπορεί να αποτελέσει παρά µόνο τη βάση αξίωσης για
αναζήτηση του ποσού της εγγυητικής επιστολής, αξίωση που µπορεί να ασκηθεί από τον
Ανάδοχο µόνο µετά την είσπραξη από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
του ποσού της εγγυητικής
επιστολής.
15.7 Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται να διεκδικήσει και άλλες επί πλέον νόµιµες αξιώσεις, που δεν
καλύπτονται από το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, µε την επιφύλαξη
των οριζοµένων στο άρθρο 10 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 16: ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η παρούσα Σύµβαση αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο σύνολο. Στηρίζεται
στα εξής έγγραφα κατά την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:
Α.
την ……………………. ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού
Β.
την από …………………… Τεχνική και Οικονοµική
Προσφορά του
Αναδόχου.
Γ.
τη µε αριθµ. ……………………… απόφαση κατακύρωσης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών ή παραλείψεων.
Η παρούσα Σύµβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόµιµα από τους
συµβαλλόµενους σε τρία πρωτότυπα. Από τα τρία (3) πρωτότυπα, τα δύο κατατέθηκαν στη
∆ιεύθυνση Προµηθειών του ΕΟΠΥΥ και το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 17: ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
Εάν κάποιος από τους όρους της παρούσας Σύµβασης κηρυχθεί για οποιονδήποτε λόγο
άκυρος, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος των λοιπών όρων, που παραµένουν
σε ισχύ, ως αν η παρούσα Σύµβαση είχε συναφθεί χωρίς τον/ τους άκυρο/ άκυρους όρο/
όρους.
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ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Για την επίλυση κάθε διαφοράς
ή διαφωνίας που θα προκύπτει από τη Σύµβαση και θα αφορά στην εκτέλεση, την
εφαρµογή και την ερµηνεία της ως και τις σχέσεις γενικά που δηµιουργούνται από αυτή,
συµφωνείται ότι αρµόδια είναι, αποκλειστικά, τα ∆ικαστήρια της Αθήνας, που εφαρµόζουν
το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα ∆ικαστήρια, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική
διευθέτηση των διαφορών, που ενδεχόµενα θα αναφύονται µεταξύ τους .
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΥΤΗΣ
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