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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                
ΓΙΟΙΚΗΗ 3εο Τ.ΠΔ (ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ)                                
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ   
«Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ»  
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ«Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ»  
                           ------------  
 
 
 

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ  010/2019 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ CPV:79211000-6 

 ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΆΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 
 (ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΓΡΑ & ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ),  

Δ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2019, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΗ ΓΑΠΑΝΗ € 62.730,00 ΜΔ ΦΠΑ 
(€41.820,00 ΓΙΑ ΓΤΟ (2) ΔΣΗ & €20.910,00 ΠΑΡΑΣΑΗ ΓΙΑ ΔΝΑ (1) ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΣΟ) 

ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ  
ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΒΑΔΙ ΣΗ ΣΙΜΗ (ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ). 

 
 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 

 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Η ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΒΑΔΙ 

ΣΙΜΗ 

(ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ) 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

30-09-2019 

ΗΜΔΡΑ: ΓΔΤΣΔΡΑ 

ΧΡΑ: 14:00 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

03-10-2019 

ΗΜΔΡΑ: ΠΔΜΠΣΗ 

ΧΡΑ: 10:00 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ «Ο ΑΓΙΟ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

ΚΧΓΙΚΟ CPV 
 

79211000-6 

 
ΚΧΓΙΚΟ NUTS ΔL 522 

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ 
 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 

€33.725,81 (ΓΙΔΣΗ) 
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΑΞΙΑ 

ΤΜΒΑΗ  ΜΔ ΦΠΑ 

€41.8200,00 (ΓΙΔΣΗ) 

€62.730,00 (ΜΔ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΠΡΟΑΙΡΔΗ)  

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ 

ΓΤΟ (2) ΔΣΗ ΜΔ  ΜΟΝΔΜΔΡΔ  

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΠΑΡΑΣΑΗ 

ΔΝΟ (1) ΔΣΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ 

ΚΗΜΓΗ 
17-09-2019 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ 

1. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ – ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ (ΜΔΡΟ  Α΄) 

2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (ΜΔΡΟ Β΄) 

3. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I) 

4. ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ  (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  II) 

5. ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ  ΣΔΤΓ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III)  

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σν Π.Γ.146/2003(ΦΔΚ 122/Α/2003) «Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ 

ελάξμεσο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο» 

2. Σν Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/4.4.2005) Πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

3. To άξζξν 27 ηνπ Ν.3599/2007 (ΦΔΚ 176/Α/2007) ζχκθσλα κε ην νπνίν νη Γεκφζηεο 

Μνλάδεο Τγείαο ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, 

4. Σν άξζξν 11 ηνπ Ν.3697/2008(ΦΔΚ 194/Α/25-9-08) πνπ πξνβιέπεη ηελ ηήξεζε ηνπ 

δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

5. Σν άξζξν 10 ηνπ Νφκνπ 3730/2008 (ΦΔΚ Α’ 262/23.12.2008) ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ηεο 
ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο, 

6.To άξζξν 25 ηνπ λφκνπ 4025/2011(ΦΔΚ 228/Α/2011) «Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε ΔΤ. θ.α. δηαηάμεηο» ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ζεζκνζεηείηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηηο δεκφζηεο κνλάδεο πγείαο ζε ζέκαηα δηνηθεηηθά, 

δηαρεηξηζηηθά θαη ινγηζηηθά», 

7. Σν Π.Γ.15/2011 (ΦΔΚ 30/Α/2011) «Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ 
ελάξμεσο ηεο Δθαξκνγήο ηεο Γηπινγξαθηθήο Λνγηζηηθήο Σξνπνπνηεκέλεο Σακεηαθήο Βάζεο», 

8. Σν Ν. 4072/2012 (ΦΔΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο –Νέα 

εηαηξηθή κνξθή- ήκαηα- Μεζίηεο Αθηλήησλ- Ρχζκηζε Θεκάησλ λαπηηιίαο, ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο, Μέξνο Γεχηεξν, Νέα εηαηξηθή κνξθή: Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία (ΗΚΔ), 

9. Σελ ππ’ αξηζ.94064/01-10-2012 (ΑΓΑ: Β43ΞΘ-ΠΓΕ) Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

«Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ Γεκφζησλ Μνλάδσλ Τγείαο 

(Γ.Μ.Τ.)», 





3 

 

10. Σν Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄)  «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε 

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

11. Σν Ν. 4254/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 12. Σν Ν.4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-2014) Πξνζαξκνγή ζην εζληθφ δίθαην ηεο 

Δθηειεζηηθήο Οδεγίαο 2012/25/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9εο Οθησβξίνπ 2012 γηα ηε ζέζπηζε 

δηαδηθαζηψλ ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή, κεηαμχ ησλ θξαηψλ−κειψλ, αλζξψπηλσλ 

νξγάλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηακφζρεπζε − Ρπζκίζεηο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη ηελ 

Ηαηξηθψο Τπνβνεζνχκελε Αλαπαξαγσγή θαη ινηπέο δηαηάμεηο,  

13. Σν N. 4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε, 

ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, 

14. Σελ αξηζ.5ε/ζέκα 2ν/15-03-2019 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2019 ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. 

ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ – Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, 

15. Σελ αξηζ.800/10196/25-06-2019 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο απφ ην Ννζνθνκείν 

έδξαο «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» θαη ηελ αξηζ.752/8464/25-06-2019 αληίζηνηρε απφθαζε απφ ηελ 

Οξγαληθή κνλάδα «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», 

16. Σελ αξηζκ.11ε/ζέκα 39ν/28-06-2019 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο 

δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο €62.730,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ (€41.820,00 γηα δχν (2) έηε & €20.910,00 γηα ηελ κνλνκεξή παξάηαζε εθ κέξνπο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο) θαη θξηηήξην  θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή),  

17. Σελ αξηζ.469ε/9614/23-07-2019 απφθαζε αλάιεςεο δεκνζηνλνκηθήο ππνρξέσζεο (λνκηθή 

δέζκεπζε) γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο δέζκεπζεο πνζνχ 10.455,00€ ζηνλ ΚΑΔ 0439 κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2020, απφ ηελ Οξγαληθή κνλάδα «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»,   

18. Σελ αξηζκ.1073/13-09-2019 (ΑΓΑ:ΦΦ9ΟΡΔΠ-ΘΘΓ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 3εο 
Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο (Μαθεδνλίαο), ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ 
αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
«Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ- Ο ΆΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» (ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΓΡΑ & ΟΡΓΑΝΗΚΖ 
ΜΟΝΑΓΑ), κε ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.  
 

 

Π Ρ Ο Κ H Ρ Y    Δ Ι    

πλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ 

παξνρήο ππεξεζηώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο (CPV:79211000-6) 

ζην Ννζνθνκείν «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΆΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» (ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΓΡΑ & 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ), ζε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο 2019, πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο € 62.730,00 κε ΦΠΑ 

(€41.820,00 γηα δύν (2) έηε & €20.910,00 παξάηαζε γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο) θαη 
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θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 

 

ΜΔΡΟ Α΄ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζην Ννζνθνκείν «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ- Ο ΆΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

(ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΓΡΑ & ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ), ζε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2019, πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο € 

62.730,00 κε ΦΠΑ (€41.820,00 γηα δχν (2) έηε & €20.910,00 παξάηαζε γηα έλα (1) επηπιένλ 

έηνο) θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη 

νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα I ηεο παξνχζαο. 

 

Ζ πξνο αλάζεζε ππεξεζία θαηαηάζζεηαη ζηνλ Κσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV): 79211000-6 (Λνγηζηηθέο ππεξεζίεο). 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε δύν (2) έηε. 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €41.820,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: €33.725,81 Φ.Π.Α: €8.094,19). 

Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, κε κνλνκεξή 

ηεο δήισζε (απφθαζε) πνπ αζθείηαη πξηλ απφ ηε ιήμε απηήο, γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο κε 

έλαξμε ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο (παξάηαζε), κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, 

ππνρξεψζεηο θαη ηηκέο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο εηήζηαο παξάηαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €20.910,00 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: €16.862,90 Φ.Π.Α: 

€4.047,10). 

Ζ ππεξεζία ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 0439 ««Λνηπέο ακνηβέο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ πνπ εθηεινχλ 

εηδηθέο ππεξεζίεο» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019  ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, βάζεη ηηκήο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηε Γεπηέξα 30.09.2019 θαη ώξα 14:00 ζην 
Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηεο Οξγαληθήο κνλάδαο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», Γηεχζπλζε: Διέλεο 
Εσγξάθνπ 2, Θεζζαινλίθε (κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη αλ απηέο θαηαηίζεληαη ή 
απνζηέιινληαη). 





5 

 

Ο θάθεινο πνπ ζα απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη 

λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να κελ αλνηρζεί από ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 

Δκπξόζεζκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη 

ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ Τπεξεζία πνπ 

δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ. 

 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ (Αίζνπζα Γηαγσληζκψλ) ηεο 

Οξγαληθήο κνλάδαο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», Γηεχζπλζε: Διέλεο Εσγξάθνπ 2, Θεζζαινλίθε 

ηελ Πέκπηε 03.10.2019 θαη ώξα 10:00. 

 

 

                                                                ΑΡΘΡΟ 3 
ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε: 

 

Α) ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)  

Β) ζην δηαδίθηπν, ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηηο δηεπζχλζεηο (URL):   

www.oagiosdimitrios.gr θαη www.gennimatas-thess.gr ζην πεδίν Πξνθεξχμεηο-Γηαγσληζκνί.  

 

Η Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο: 
 
Αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) 

φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010. 

Σα ηεύρε ηεο δηαθήξπμεο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά από 

ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΧΝ 

 
Οη πξνζθέξνληεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο 

γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο εγγξάθσο ην αξγόηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία, ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη εθπξόζεζκα δελ εμεηάδνληαη. 

Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο 

ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνχ θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ 

αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

http://www.oagiosdimitrios.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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(α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

(β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. 

 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή λα 

παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α. θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, 

β. θξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (E.O.X.), 

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

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

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ ζπκθσλίαο, 

δ. ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

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

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, 

ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.4412/2016. Γελ 

απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ επηιεγείζα έλσζε ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην, εάλ θαηαθπξσζεί ζε 

απηφ ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

εκεηψλεηαη φηη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαγσληζκφ, είηε απηφλνκα είηε σο 

κέιε έλσζεο, δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζρήκαηα 

δηαγσληδφκελσλ. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

Η ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκό πξνϋπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην όηη θάζε ππνςήθηνο 

νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη πιήξε γλώζε θαη έρεη απνδερηεί αλεπηθύιαθηα ην 

ζύλνιν ησλ όξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ. 42). 

β) Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 

θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα. 

γ) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 

νπνία θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 2803/2000 (ΦΔΚ Α΄ 48/3.3.2000). 

δ)Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

(ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο. 

ε) Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηνλ Ν. 3691/2008 (ΦΔΚ 

Α΄ 166/5.8.2008). 

ζη) Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 

ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 

2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε 

ηνλ Ν. 4198/2013 (ΦΔΚ Α΄ 215/11.10.2013). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.),ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.   

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε. 

 
2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θόξσλ 

ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη  

β) φηαλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, 

νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πξέπεη λα θαιχπηνπλ 

ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή.  

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ Οηθνλνκηθφο Φνξέαο φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 

έρεη ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

γ) γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή 

απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) 

δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ 

θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

 
3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

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

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

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ. 

β) ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί 

ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο 

ή βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 

Οηθνλνκηθφ Φνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ Φνξέαο είλαη ζε ζέζε λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 
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γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν Οηθνλνκηθφο 

Φνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

δ) θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/2016 ε 

νπνία δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα. 

ε) θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Φνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 48 ηνπ Ν. 4412/2016, ε νπνία δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά, κέζα. 

ζη) έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην ,πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

Αλαζέηνληα Φνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 

θπξψζεηο. 

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 

ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο, 

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ 

γεγνλφηνο. 

4. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ 

πεξηπηψζεηο 

 

6. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1. Κάζε πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4412/2016, ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα θαη ππνβάιιεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, ζε δχν (2) αληίγξαθα, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 
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γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 
2. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία 

θαη 

εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

 Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ 

θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ». 

 Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα 

ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ 

θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 

Πξνζνρή: Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα 

θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

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

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

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

3. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

θαθέινπ πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε 

δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 

4. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία ζχκθσλα 

κε ηηο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο. Παξαπνκπέο ζε έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά 

πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη 

ζειίδαο. 

 

5.Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο/πξνκεζεπηήο ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε 

ζπκκφξθσζε ή ηελ απφθιηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αλάζεζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

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

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

θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, θαη ηίζεηαη ζηελ θξίζε ηεο 

επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΧΝ 

1. Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζχκθσλα κε 

ηηο νηθείεο δηαηάμεηο:  

 

Α. Κιεηζηφ ζθξαγηζκέλν ππν-θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ζε 

δύν (2) αληίηππα ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ, ζηνλ νπνίν λα εζσθιείνληαη φια ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά (επί πνηλή απφξξηςεο): 
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 ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) [άξζξν 79 παξ.4 ηνπ 

Ν.4412/2016 (Α147)],ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε σο πξνθαηαξθηηθή 

απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα 

κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ ππνςήθηνο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) δελ 

βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.4412/2016. 

Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη βάζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ πνπ δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε 

κνξθή ζηηο ηζηνζειίδεο (www.oagiosdimitrios.gr) θαη (www.gennimatas-thess.gr). 

 

 Παξαζηαηηθό  εθπξνζώπεζεο, εθφζνλ  νη  ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ  ζηνλ δηαγσληζκφ  κε 
αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο.  
  

Β. Κιεηζηφ ζθξαγηζκέλν ππν-θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζε δύν (2) 

αληίηππα ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ, ζηνλ νπνίν λα εζσθιείνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία 

ηεο πξνζθνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη: 

 Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή 

αμηνιφγεζε, 

 ηνηρεία (έγγξαθα, βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά), ηα νπνία ζα απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε 

πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο,  

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: α) ε πξνζθνξά 

ηνπ πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ, β)δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, γ) ε πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ.   

 

Γ. Κιεηζηφ ζθξαγηζκέλν ππν-θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζε δύν (2) 

αληίηππα ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ζηνλ νπνίν λα εζσθιείνληαη  ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, επί πνηλή απφξξηςεο, δηακνξθσκέλα σο εμήο:  

1. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δνζνχλ ζε επξψ (EURO) θαη ζα αλαγξάθνληαη αξηζκεηηθψο θαη 

νινγξάθσο. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο 

θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο.  Θα δνζεί ηηκή γηα ηηο ππφ αλάζεζε 

ππεξεζίεο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ I. 

2. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο, νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη 

θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία.  

3. ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγνληαη νη 

ππφ αλάζεζε ππεξεζίεο θαη ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.  

4. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζχκβαζεο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο θαη 

νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ πέξαλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ αληίηηκνπ ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ ζα παξέρεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο.  

http://www.oagiosdimitrios.gr/
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ύκθσλα κε ηα άξζξα 13 & 14 ηνπ Ν.3918/2-3-2011, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία 

ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξενύληαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά (ζε ρσξηζηή ζηήιε) 

λα αλαγξάςνπλ ηηο ηηκέο ηνπ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ θαη ηνλ Α/Α θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία δελ 

παξαθνινπζείηαη από ην ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΧΝ απηό ζα δειώλεηαη ζε ππεύζπλε 

δήισζε. Πξνζθνξέο αλώηεξεο ηνπ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ είθνζη (120) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ 

νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

 

Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, 

κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
H Αλαζέηνπζα Αξρή, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά ε νπνία: 

α) Γελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη απφ ηα 

άξζξα ηεο παξνχζαο, 

β) Πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 

ηνπ Ν. 4412/2016, 

γ) Γελ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο απαηηνχκελεο δηεπθξηλήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 

πξνζεζκίαο, ή ε δηεπθξίλεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016, 

δ) Τπνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. 

Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε Δλψζεσλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ κε θνηλά 

κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε 

σο κέιε Δλψζεσλ, 

ε) Δίλαη ππφ αίξεζε, 

ζη) Δίλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

δ) Θέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ε) Παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 

παξνχζεο Γηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

χκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 11 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ). 

Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, φπσο 

εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο δηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Η ππνβνιή κόλν κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 
παξ. 3 εδ. β΄ ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία 

δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε 

απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

1. Απνζθξαγίδνληαη θαη κovoγξάθovηαη νη θπξίσο θάθεινη θαη ζηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδνληαη 

θαη κovoγξάθovηαη αλά θχιιν νη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ.  

 
Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κovoγξάθovηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή θαη θπιάζζνληαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ, αθνχ νινθιεξσζεί ε 

αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ζε κεηαγελέζηεξε 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηε απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

2. Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο σο πξνο ηελ 

πιεξφηεηα θαη ηελ λνκηκφηεηα ηνπο. 

 
3. ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ 
ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. 
 
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ε 

Δπηηξνπή ζπληάζζεη εληαίν πξαθηηθφ γηα ηελ θαηαρψξηζε φζσλ ππέβαιαλ πξνζθνξέο, γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη γηα ηελ 

απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα 

αλσηέξσ. 

 

4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο  ε αξκφδηα επηηξνπή έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηεο παξνχζαο 
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Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ 

θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

 

Η θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε κία 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

117 ηνπ λ.4412/2016. 

 Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ 

απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. 

ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απόθαζε, κε ηελ νπνία 

επηθπξώλνληαη ηα απνηειέζκαηα  όισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία 

θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, νθείιεη λα ππνβάιιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα παξαθάησ 

έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 (Ν.4412/2016),ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη 

ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνληαη  ζην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016.  

Αλαιπηηθφηεξα: 
α) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο 

άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 

ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο πηψρεπζεο, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ  

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή, δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 

δηθαζηηθή απφθαζε. 

Αλ ην θξάηνο–κέινο ή ε ρψξα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα δελ εθδίδεη ηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά 

ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (φπσο 

απηά αλαθέξνληαη θαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη), ηα έγγξαθα ή ηα 

πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε – κέιε ή ζηηο 

ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
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γ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) 

θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο (π.ρ. αζθαιηζηηθή – 
θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) ή πνπ δελ θαιχπηνπλ φιε ηε δεηνχκελε ρξνληθφ πεξίνδν (δειαδή 
απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο λα ππνβάιιεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δηθαηνινγεηηθά, ψζηε λα 
απνδεηθλχεηαη ε κε χπαξμε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη ε πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 
επηινγήο θαη γηα ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο ζε απηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο 

(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ 
έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ εθδνζεί 

πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ρσξίο λα 

απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, λα έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο πξνο ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

ε) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπαγγεικαηηθνχ ή Δκπνξηθνχ κεηξψνπ, κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη 

κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

Σν παξαπάλσ απνδεηθηηθφ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ. 

ζη) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 

I. Γηα Αλψλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

II. Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

III. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 

Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα 
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

δ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ 
απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 
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Ο πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, παξαδίδεηαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ε νπνία 

πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζή ηνπ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ζρεηηθή 

πξφζθιεζε. 

Αλ κεηά ηελ απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη 

δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη 

πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε 

(15) επηπιένλ εκέξεο.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν 

φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

σο εθπηψηνπ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ επηθπξψλνληαη 

κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ – ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ- ΔΓΓΤΗΔΙ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα 
πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο 
απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ. επί απνδείμεη.   

Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επέξρνληαη, εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη : 

(α) άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 9 ηεο 

παξνχζαο έλζηαζεο θαη 

(β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ππνρξενχηαη 

λα πξνζέιζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο, γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπόκελε εγγύεζε 

θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ε νπνία ζα θαιύπηεη πνζό ίζν κε πνζνζηό 5% επί ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ην ζπλνιηθφ ρξφλν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 

νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

Δηδηθή ξήηξα αθεξαηόηεηαο: Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνζθέξσλ ή νη λφκηκνη 

εθπξφζσπνί ηνπ, δεζκεχνληαη φηη, ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο 
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ζχκβαζεο, δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα 

κελ ελεξγνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε 

ιήμε απηήο.  

 

ΑΡΘΡΟ  14 

ΔΝΣΑΔΙ 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 

127 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) 

επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), νη νπνίεο εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017. 

Δηδηθφηεξα: 

1. ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο 

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

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

κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 

 

2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε 

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

ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

 

 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 

θαηαβνιή παξαβόινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο 

εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη 

επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ 

δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, 

κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ 

ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ 

γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη 

αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ 

εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ ζχκβαζε ζα ηζρχεη γηα δχν (2) έηε. 

Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, κε κνλνκεξή 

ηεο δήισζε (απφθαζε) πνπ αζθείηαη πξηλ απφ ηε ιήμε απηήο, γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο κε 

έλαξμε ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο (παξάηαζε), κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, 

ππνρξεψζεηο θαη ηηκέο ηεο αξρηθήο.  
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ΑΡΘΡΟ 17 

ΠΛΗΡΧΜΗ- ΚΡΑΣΗΔΙ 

H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο. 

Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ αλάδνρν. 

 

Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ ζπλνδεχεηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, πνπ βεβαηψλεη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο θαζψο θαη φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ππνγεγξακκέλν απφ ηξηκειή Δπηηξνπή 

πνπ νξίδεηαη απφ ην Ννζνθνκείν. 

Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 

εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

(απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ιπ.). 

Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην 

Ννζνθνκείν  θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152 «Δπείγνληα κέηξα 

εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (ΦΔΚ 107/9-5-2013) παξαγ.Ε5 

«ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΑΡΥΧΝ».  

H πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγ-

θηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ 

ή εμψδηθσλ δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ, πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ 

άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηε ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, 

πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θ.ιπ.). 

Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο:  

 πνζνζηφ 2% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη θάζε 

άιινπ πνζνχ παξαθξαηνχκελνπ ππέξ ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηελ αξίζκ.ΓΤ6α/Γ.Π./νηθ. 

36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ  Ν. 3580/2007. 

 πνζνζηφ 0,07%,  Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 4605/2019 κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην έβδνκν εδάθην ηεο παξ . 3 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ . 4013/2011 (Α ́ 204 ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν 

4072/2012 άξζξν 38 παξαγ. 2β & ην Ν. 4146/2013 άξζξν 61 θαη ην Ν. 4412/2016 παξ. 7 

ηνπ άξζξνπ 375 «ηξνπνπνηνχκελεο δηαηάμεηο», πνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε 

πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζχκβαζεο. Ζ ελ ιφγσ θξάηεζε ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο 

ππέξ ΟΓΑ επ’ απηνχ). 

 Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 

ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ 

παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016(ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο 
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άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ 

θξάηεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, 

Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ). 

 Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη  

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). 

 Τπέξ ησλ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο ( 2% επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο 

κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ΦΠΑ θαη θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ, (ε 

νπνία εηζήρζε κε ην άξζξν 3 παξ. ββ εδάθην ε ηνπ Ν. 3580/2007. 

 Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 

8%. 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΚΤΡΧΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1.Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 

ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ 

δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ 

ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

παξαηάζεσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 

πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε 

πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 

αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ 

γηα παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

2.  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο 

βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α)γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ 

πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα 

αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα 
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θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο 

έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ 

αλάδνρν έθπησην. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ κε έγθαηξε εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Χο αλσηέξα βία 

λνείηαη θάζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

απνηξαπεί έζησ θαη κε ηε ιήςε κέηξσλ άθξαο επηκέιεηαο θαη ζχλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ 

θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβεί ν ίδηνο ή κέζσ ηξίησλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε ρψξα ην 

γεγνλφο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην 

Ννζνθνκείν ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ 

πξνζθνκίζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιφγνπ 

αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

Σν Ννζνθνκείν νθείιεη λα απαληήζεη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ 

γλσζηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο απφ ηνλ αλάδνρν. Αλ ην Ννζνθνκείν δελ 

απαληήζεη εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην γεγνλφο 

αλσηέξαο βίαο απνδεηθλχεηαη πιήξσο απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί, ζεσξείηαη φηη 

απνδέρεηαη ηε ζπλδξνκή ηνπ ιφγνπ αλσηέξαο βίαο πνπ επηθαιείηαη ν αλάδνρνο. 

Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

αλαδφρνπ θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή παξαιαβήο 

ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζπγθξνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Ο Αλάδνρνο ππνβάιιεη ην θάζε ζπγθεθξηκέλν Παξαδνηέν. Σν Ννζνθνκείν δηα ηεο Δπηηξνπήο 

θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν εγγξάθσο παξαηεξήζεηο εθ’ φζνλ δηαπηζηψζεη ζπγθεθξηκέλεο 

ειιείςεηο ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαδνηένπ ή κε ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ απηνχ. Οη παξαηεξήζεηο απηέο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Αλάδνρν εληφο ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο 10 εξγάζηκσλ  εκεξψλ. 

 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη μαλά ην Παξαδνηέν κε 

ζπκπιεξσκέλεο ηηο δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ην νπνίν δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ηνλ 

Αλάδνρν ησλ ζρεηηθψλ παξαηεξήζεσλ ηνπ Δξγνδφηε. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ην αλαθεξφκελν ζηελ παξ. 2 ρξνληθφ δηάζηεκα παξέιζεη, ρσξίο ην 

λνζνθνκείν λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ Αλάδνρν παξαηεξήζεηο επί ηνπ Παξαδνηένπ, ηφηε απηφ 

ζεσξείηαη παξαιεθζέλ.  

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο εθδίδνληαη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε 

απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί 

ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη 

ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ-ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

 

Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, 

εθφζνλ απνξξέεη απ' απηήλ) κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ θαη αθνξά 

(ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ 

θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν 

ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη' αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν ν αλάδνρνο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. 

Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία 

γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.2672/1998. Δάλ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ εθδψζεη απφθαζε επί ηεο 

αηηήζεσο 

κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν αλάδνρνο δελ απνδερζεί ηελ 

απφθαζε ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο 

επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε Τπεξεζίαο ή ζα ζρεηίδεηαη κ' 

απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ' 

χιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ δηαηάμεηο (Ν.4412/2016) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Ζ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζπκθσλνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνίεζε απηψλ κπνξεί λα γίλεη 

κφλνλ εγγξάθσο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

                                                                                                            

                                                                                                                Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ  

  

 

                                                           ΜΔΛΠΟΜΔΝΗ ΣΟΤΓΚΑ         
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ΜΔΡΟ  Β΄ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Α. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ – ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη: 

 Ζ ζχληαμε ηζνινγηζκψλ έλαξμεο κε εκεξνκελία 1/1/2019 θαη 1/1/2020. 

 Ζ ζχληαμε Ηζνινγηζκψλ ηέινπο ρξήζεο 2019 θαη 2020 θαη παξνπζίαζή ηνπ ζην Γηνηθεηηθφ  
πκβνχιην ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» έσο 
30/6/2020 θαη 30/6/2021 . 

 Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2019 θαη 2020 κε ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ,ηνπ θφζηνπο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηνπ 
θφζηνπο ησλ παξαγφκελσλ ελζψκαησλ ή αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ην 
ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαιπηηθψλ κηθηψλ θαη θαζαξψλ απνηειεζκάησλ ζε 
βξαρπρξφληα (κεληαία θιπ.) θαη εηήζηα βάζε .Ζ αλάπηπμε ησλ ινγαξηαζκψλ ζα γίλεη 
ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 146/03. 

 Η εθαξκνγή ηνπ Κιαδηθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο έηζη 
όπσο απηό δηακνξθώλεηαη κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλόλεο ζύκθσλα κε ηα 
Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο γηα ηα έηε 2019 θαη 2020. 

 Ζ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ δηαζέηεη ην Ννζνθνκείν «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο 
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» θαη ε Mεραλνγξαθηθή ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο ζχκθσλα κε ηηο  αλάγθεο ηνπ  θαη  φπσο νξίδνληαη ζην Π.Γ.146/2003 

 Σήξεζε ινγαξηαζκψλ αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 146/2003 θαη ηα δηεζλή 
ινγηζηηθά πξφηππα. Οη ινγαξηαζκνί ηεο Αλαιπηηθήο  Δθκεηαιιεχζεσο πξέπεη λα 
ιεηηνπξγνχλ ζην απηφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα κε ηε Γεληθή Λνγηζηηθή , «χζηεκα 
ζπιιεηηνπξγίαο» ,ππφ ηνλ φξν ζα δηαζθαιίδεηαη ε πιήξεο ηήξεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ησλ 
παξαγξάθσλ 1.1.100-1.1.102 ηνπ Π.Γ. 146/2003. ε ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη ε 
παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσλ 2019 θαη 2020  ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 
λνζνθνκείνπ καο. 

 Ο έιεγρνο θαη ππνινγηζκφο ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε θαηάξηηζε ησλ 
θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. 

 Ζ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζηελ 
εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ κεηαβνιή –θαηά ηελ 
εθαξκνγή –λέσλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

 Όια ηα παξαπάλσ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηφζν ζην λνζνθνκείν έδξαο (Γ. Γελλεκαηάο) φζν 
θαη ζηελ νξγαληθή κνλάδα (Ο Άγηνο Γεκήηξηνο) μερσξηζηά θαη κφλν ε δεκνζίεπζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα γίλεη ελνπνηεκέλα. 

 Ζ ζχληαμε Ηζνινγηζκνχ ηέινπο ρξήζεο 2019 θαη 2020 ηνπ Εσγξαθείνπ Κιεξνδνηήκαηνο. 
 

 Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ απαηηείηαη, θπζηθή παξνπζία ελόο αηόκνπ , εθ 
ησλ ηεζζάξσλ ηεο νκάδαο έξγνπ, γηα ηνπιάρηζηνλ  5 ώξεο εκεξεζίσο επί ηέζζεξηο 
(4)  εξγάζηκεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα. 

(2 εξγάζηκεο εκέξεο ζην λνζνθνκείν έδξαο «Γ.Γελλεκαηάο» θαη 2 εξγάζηκεο εκέξεο ζην 
ελνπνηεκέλν λνζνθνκείν «Ο Άγηνο Γεκήηξηνο») 

 
Β. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη γηα δχν (2) έηε κε δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο 
παξαηάζεσο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο, κε ηηο αληίζηνηρεο 
πξνζθεξφκελεο ηηκέο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν. 
 
Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ  
Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα  δαπάλε ηνπ έξγνπ είλαη  €62.730,00 κε ΦΠΑ (€41.820,00 γηα 
δπν (2) έηε & €20.910,00 παξάηαζε γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο)   
 
Γ. ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  
Δηδηθόηεξα, ην θπζηθό αληηθείκελν  ηεο ζύκβαζεο αλάζεζεο ζα πεξηιακβάλεη:  
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α) Σελ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 146/2003 φπσο ηζρχεη, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεκφζηαο Μνλάδαο 
Τγείαο.  
Ζ εθαξκνγή πεξηιακβάλεη ηελ θαηαρψξεζε φισλ ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ απφ ηα 
πξσηνγελή παξαζηαηηθά ζηα ηεξνχκελα ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηεο Γεκφζηαο Μνλάδαο 
Τγείαο, ινγηζηηθά βηβιία, ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
ελεκέξσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ηεο  
αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ, ηελ ζχληαμε θαη έθδνζε  
πεξηνδηθψλ θαη εηήζησλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 146/2003 φπσο 
ηζρχεη, αιιά θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο απνγξαθήο ηέινπο 
ρξήζεσο, ηελ ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηέινπο 
ρξήζεσο, ην άλνηγκα φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη ε 
ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ κε ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο έλαξμεο απνηεινχλ κέξνο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ.  
 
Γελ απνηειεί κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε αλάπηπμε θαη  ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
ινγηζκηθνχ πνπ ζα ππνζηεξίδεη κεραλνγξαθηθά ηηο  νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο 
Μνλάδνο Τγείαο. 
β) Σελ εθπφλεζε κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, δηαγλσζηηθήο κειέηεο απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζην Ννζνθνκείν, 
ζηνλ ηνκέα ηεο Λνγηζηηθήο, Κνζηνινγηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη 
ζηνλ ηνκέα ηνπ ιεηηνπξγνχληνο ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζα πξνηείλνληαη 
ηξφπνη βειηίσζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. 
γ) Σελ εθπφλεζε κειέηεο αμηνιφγεζεο ηεο ππάξρνπζαο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο 
(hardware−software) θαη ηελ ππνβνιή πξφηαζεο αμηνπνίεζεο, βειηίσζεο ή αληηθαηάζηαζεο 
ηεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγθαίσλ ζρεδίσλ θαη 
αλαιχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ή πξνκήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ Γεληθήο – Αλαιπηηθήο θαη Κνζηνινγηθήο Οξγάλσζεο θαη ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ πκβνχινπ γηα ηελ επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ηεο αλαγθαίαο κεραλνγξαθηθήο 
ππνδνκήο εθφζνλ απαηηεζεί. 
δ)  Σελ Δθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο  ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ Γεληθήο  
–  Αλαιπηηθήο θαη Κνζηνινγηθήο Οξγάλσζεο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ΠΓ 146/2003 φπσο 
ηζρχεη, θαη ηελ αξηζ.πξση.53560/5-6-2013 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ πκβνχινπ γηα ηελ επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ηεο αλαγθαίαο κεραλνγξαθηθήο 
ππνδνκήο εθφζνλ απαηηεζεί. 
  
ε)  Tελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 146/2003 
φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 
  
ζη) Ο έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Μεηξψνπ Παγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθφζνλ θξηζεί 
απαξαίηεην 
 
δ) Σελ παξνρή ζηνηρείσλ ζηηο Πξντζηάκελεο Αξρέο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία έρνπλ αλαθνξά 
ζε ινγαξηαζκνχο Γεληθήο Λνγηζηηθήο (BI-forms θιπ) 
 
ε) Tελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζηελ 
εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ κεηαβνιή –θαηά ηελ εθαξκνγή 
–λέσλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 
 
ζ) Σελ εθαξκνγή θαη εθηέιεζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Δ9, ΔΝΦΗΑ, 
ΜΤΦ, θνξνινγηθή δήισζε θιπ). 
η) Σελ  ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΣΔΡΑ  
1. Δηήζηα απνγξαθή ήηνη:  
I. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ  
II. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεραλεκάησλ -ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
III. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ  
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IV. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ησλ 
ινηπψλ παγίσλ ζηνηρείσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΓ 146/2003 φπσο ηζρχεη θαη απαηηνχληαη 
γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ.  
V. Ο έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Μεηξψνπ Παγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθφζνλ θξηζεί 
απαξαίηεην ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ θαηαζηξνθέο ή επηζηξνθέο παγίσλ πνπ δελ έρνπλ 
θαηαρσξεζεί θαη ζπκθσλία απηνχ κε Γεληθή Λνγηζηηθή. 
 
2.  Τπνινγηζκφο θαη έιεγρνο φισλ ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ 
φπσο:  
I. πκθσλία Δζφδσλ- Δμφδσλ  
II. πκθσλία Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ  
III. Καζεκεξηλή ζπκθσλία Σακείνπ  
IV. πκθσλία ππνρξεψζεσλ  
V. πκθσλία απαηηήζεσλ  
 
3.Φπζηθή απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ θαηά πνζφηεηα θαη αμία 

  
4. Δπίβιεςε θαη έιεγρνο ηεο ζσζηήο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ πνπ 
αθνξνχλ ην Ννζνθνκείν κε βάζε ηελ Γεκφζηα ινγηζηηθή, ηελ Γεληθή Λνγηζηηθή θαη ηελ 
Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή θαη ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα ήηνη: 
  
I. πκπιήξσζε ηνπ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο 
ππεξεζίεο σο πξνο ην ηκήκα ησλ ινγαξηαζκψλ πξνζδηνξηζκνχ  ηνπ νξγαληθνχ 
απνηειέζκαηνο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ρξήζεσο.  
 
II. Έιεγρνο  -  ζπλεξγαζία  κε ηελ εηαηξεία ππνζηήξημεο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 
Γεκφζηαο Μνλάδαο Τγείαο θαη κε  ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο  γηα ηελ αμηφπηζηε, 
απνηειεζκαηηθή ζπιιεηηνπξγία  θαη ζπκθσλία ησλ αληηζηνηρηδφκελσλ ινγηζηηθψλ θπθισκάησλ 
ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο.  Οη ζρεηηθέο αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο θαζνξίδνληαη κε ην Π.Γ. 146/2003 
φπσο ηζρχεη.  
 
III. Καηαρψξεζε θαη παξαθνινχζεζε αληίζηνηρσλ αλαιψζεσλ απνζεκάησλ απφ ηα δηάθνξα 
ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, επίζεο κέζσ ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο.  
 
IV. Τπνζηήξημε ηνπ Λνγηζηεξίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη ηελ έθδνζε 
ησλ κεραλνγξαθηθψλ ηίηισλ πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ κέζσ ηεο «εθαξκνγήο Λνγηζηεξίνπ».  
 
V. Παξαθνινχζεζε ζε εκεξήζηα βάζε θαη ζπλερήο έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ ινγηζηηθψλ 
εγγξαθψλ θαη ινηπψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαη 
παξέκβαζε απηνχ, φπνπ απαηηείηαη, κέζσ ησλ ππεπζχλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ δηνξζψζεσλ-βειηηψζεσλ 
  
VI. χληαμε κεληαίνπ ηζνδπγίνπ.  
 
VII.Ζ εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ πιαηζίνπ θσδηθνπνίεζεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο κε βάζε ην 
εγρεηξίδην εθαξκνγήο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο  ην  νπνίν εθπνλήζεθε  ζην  πιαίζην  ηνπ  
έξγνπ  «Δπηζηεκνληθφο  ζρεδηαζκφο  – πληνληζκφο  θαη  ππνζηήξημε  ΤΤΚΑ  θαη ΤΠΔ γηα ηελ 
αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη νηθνλνκηθήο 
δηαρείξηζεο  
λνζνθνκείσλ κε ηε ρξήζε κεραλνγξαθεκέλνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο» 
 
5. Ζ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο, Απνηειεζκάησλ 
ρξήζεο, Ηζνινγηζκνχ, Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ θαη πξνζαξηήκαηνο ζηε ζχληαμε Δθζέζεσο 
Γηαρείξηζεο θαη ζηελ ππνβνιή απηψλ ζηελ επνπηεχνπζα αξρή θαζψο θαη ζηε δεκνζίεπζε ζην 
πξφγξακκα «Γηαχγεηα».  
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6.  Ζ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε 
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο θχζεο. 
  
7.  Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ απαηηνχλ νη αλάγθεο θαηά 
ηκήκα θαη ηελ πξαθηηθή επηκφξθσζε θάζε ρξήζηε ζηελ θαζεκεξηλή ελαζρφιεζε ηνπ κε ην 
αληηθείκελν, κε ηελ κεηάδνζε εκπεηξίαο.  
 
8.  Ζ εθκάζεζε ζηα ζηειέρε ηνπ Ννζνθνκείνπ ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ π.ρ. 
ρξεζηκνπνίεζε αξηζκνδεηθηψλ, ψζηε ε Γηνίθεζε λα κπνξεί λα έρεη νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα 
ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
9. Ζ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζηελ 
εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ κεηαβνιή –θαηά ηελ εθαξκνγή 
–λέσλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 
 
   Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηίζεηαη ην έξγν, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ 
πξνϋπνζέζεηο: 
1. Να έρεη απνδεδεηγκέλα εκπεηξία ζε ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ζε Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εθαξκφδεη 

ππνρξεσηηθά δηπινγξαθηθή ινγηζηηθή ή ζε Αλψλπκεο Δηαηξείεο ή ζε Δηαηξείεο 
Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο. Καηά ηελ επηινγή, ζα ζπλεθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε πξνεγνχκελε 
εκπεηξία ηνπ αλάδνρνπ, ζε εθαξκνγή Π.Γ 146/2003 φπσο ηζρχεη, ελψ ζα αμηνινγεζεί 
ζεηηθά ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ ζε εθαξκνγή ησλ: π.δ. 205/1998 (Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ 
ρέδην ησλ  Ν.Π.Γ.Γ.).  

 
2. Χο εκπεηξία ελλνείηαη ε εκπεηξία ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο ηεο 

πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ αλάδνρν νκάδαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηελ Γεκφζηα 
Μνλάδα Τγείαο θαη εηδηθφηεξα ε ζχληαμε απ’ απηφλ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ηζνινγηζκψλ 
ζχκθσλα κε ην ΠΓ 146/2003 θαη’ έηνο, ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα πξηλ απφ ηελ πξνθήξπμε 
ηνπ δηαγσληζκνχ (ρξήζεσλ 2015, 2016 θαη 2017). ε πεξίπησζε πνπ απηφ ην πξφζσπν, 
γηα νπνηνλδήπνηε ιφγσ απνρσξήζεη απφ ηελ νκάδα, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί εληφο 
δέθα εκεξψλ απφ άιιν πξφζσπν, πνπ λα θαηέρεη ηα πξνζφληα πνπ απαηηεί ε παξ.1. 

 
3. Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ εκπεηξία ηνπ αλάδνρνπ, λα είλαη θάηνρνο άδεηαο 

ινγηζηή-θνξνηέρλε Α’ ηάμεσο. Σα ππφινηπα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζα πιαηζηψλνπλ ηελ 
νκάδα ηνπ αλάδνρνπ σο βνεζνί, ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη αδείαο ινγηζηή-θνξνηέρλε 
ηνπιάρηζηνλ Β’  ηάμεσο. Δπηπιένλ, φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα έρνπλ 
Πηπρίν Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ή Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή Σκήκαηνο 
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ.Η. ή 
Σ.Δ.Η.  

 
4. ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά θαη έλαο (1) Αλαιπηήο-

Πξνγξακκαηηζηήο πηπρηνχρνο Α.Δ.Η ή Σ.Δ.Η. κε εμαξηεκέλε εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο 
κε ηνλ Αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο πξν ηεο δεκνζίεπζεο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη κε απνδεδεηγκέλε ηξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε θαη ζηελ 
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο βηβιίσλ, είηε ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ 
Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ είηε ησλ Π.Γ. 146/2003, 205/1998. 

  
 
5. Η ζύλζεζε ηεο νκάδαο έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη :έλαλ ινγηζηή- θνξνηέρλε κε άδεηα Α’ 

ηάμεσο θαη δχν ινγηζηέο- θνξνηέρλεο κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ  Β’ ηάμεσο. 
 

6. Όια ηα κέιε ηεο νκάδνο έξγνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πιήξνπο 
απαζρφιεζεο κε ηνλ αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο πξν ηεο 
δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο.  

 
7. Να απαγνξεχνληαη ξεηψο νη ππεξγνιαβίεο ζε ηξίηνπο.  
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8. Σν Ννζνθνκείν ππνζηεξίδεηαη κεραλνγξαθηθά απφ ηελ Computer Team. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 
ζα πξέπεη ν αλάδνρνο λα πξνζθνκίζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) βεβαηψζεηο απφ δεκφζηνπο 
θνξείο, πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί ην ζπγθεθξηκέλν 
Μεραλνγξαθηθφ Πξφγξακκα. 

9. Γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ Αλαδφρνπ, είλαη απαξαίηεηε ε θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη πηζηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο 
πιεξνθνξηψλ. 

10.Ο αλάδνρνο λα είλαη ζπκκνξθσκέλνο κε ηηο δηαδηθαζίεο GDPR θαη λα ελαξκνλίζεη ην 
πξντφλ κε ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπκκφξθσζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ην GDPR. 

 

 Δ. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
 
1ν Παξαδνηέν 
I. Ζ εθπφλεζε κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, δηαγλσζηηθήο κειέηεο απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζην 
Ννζνθνκείν, ζηνλ ηνκέα ηεο Λνγηζηηθήο, Κνζηνινγηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο νξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ιεηηνπξγνχληνο ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 
ζα πξνηείλνληαη ηξφπνη βειηίσζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. 
 

II. Ζ εθπφλεζε κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο κειέηεο αμηνιφγεζεο ηεο ππάξρνπζαο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο 
(hardware−software) θαη ηελ ππνβνιή πξφηαζεο αμηνπνίεζεο, βειηίσζεο ή αληηθαηάζηαζεο 
ηεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγθαίσλ ζρεδίσλ θαη 
αλαιχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ή πξνκήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ Γεληθήο – Αλαιπηηθήο θαη Κνζηνινγηθήο Οξγάλσζεο θαη ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ πκβνχινπ γηα ηελ επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ηεο αλαγθαίαο κεραλνγξαθηθήο 
ππνδνκήο εθφζνλ απαηηεζεί. 

 
2ν Παξαδνηέν  
α) Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο  πξέπεη λα παξαδίδεη ζε κεληαία βάζε 
Ηζνδχγην Γεληθνχ - Αλαιπηηθνχ Καζνιηθνχ, κε ηηο βαζηθέο ζπκθσλίεο Γεκφζηαο κε Γεληθή 
Λνγηζηηθή (Σακείνπ- Γηαζεζίκσλ-Πξνκεζεπηψλ θαη Οθεηιεηψλ), φπσο νξίδνληαη ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία θαζψο επίζεο θαη  κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλόλεο ζύκθσλα κε ηα 
Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο. 
β) Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδίδεη ζε εμακεληαία θαη 
εηήζηα βάζε ηζνδχγην Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ην νπνίν λα ζπκθσλεί απαξαίηεηα κε ηελ Γεληθή 
Λνγηζηηθή.  
3ν Παξαδνηέν  
Σν αξγφηεξν κέρξη 30/06/2020 θαη 30/06/2021, ν αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδψζεη ηνπο 
Ηζνινγηζκνχο ηέινπο ρξήζεο   ηνπ Ννζνθνκείνπ  γηα ηηο ρξήζεηο 2019 θαη 2020 θαζψο θαη 
ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαιπηηθψλ κηθηψλ θαη θαζαξψλ απνηειεζκάησλ ηέινπο 
ρξήζεσλ 2019 θαη 2020, φπσο νξίδνληαη ζην Π.Γ.   146/2003 φπσο ηζρχεη, θαζψο επίζεο θαη 
ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλόλεο ζύκθσλα κε ηα 
Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο. 
Δπίζεο νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ εηαηξία νξθσηψλ ινγηζηψλ πνπ ζα έρεη ηελ 
ππνρξέσζε λα ειέγμεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεσλ  2019 θαη 2020 ψζηε λα 
δεκνζηεπηνχλ έσο ηελ 31/7/2020 θαη 31/7/2021 
4ν Παξαδνηέν  
Σν αξγφηεξν κέρξη 30/04/2020 θαη 30/04/2021, ν αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδψζεη ηνπο 
Ηζνινγηζκνχο ηέινπο ρξήζεο  ηνπ Εσγξαθείνπ Κιεξνδνηήκαηνο γηα ηηο ρξήζεηο 2019 θαη 2020. 
 
Σ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
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1. Σν Ννζνθνκείν ζπγθξνηεί, κε απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο, Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 
παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ.  
 
2. Ο Αλάδνρνο ππνβάιιεη ην θάζε ζπγθεθξηκέλν Παξαδνηέν. Σν Ννζνθνκείν δηα ηεο 
Δπηηξνπήο θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν εγγξάθσο παξαηεξήζεηο εθ’ φζνλ δηαπηζηψζεη 
ζπγθεθξηκέλεο ειιείςεηο ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαδνηένπ ή κε ηθαλνπνηεηηθή 
πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ. Οη παξαηεξήζεηο απηέο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Αλάδνρν 
εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 10 εξγάζηκσλ  εκεξψλ. 
 
3. ηελ πεξίπησζε απηή, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη μαλά ην Παξαδνηέν κε 
ζπκπιεξσκέλεο ηηο δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ην νπνίν δελ είλαη 
δπλαηφλ λα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ηνλ 
Αλάδνρν ησλ ζρεηηθψλ παξαηεξήζεσλ ηνπ Δξγνδφηε. 
 
4. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αλαθεξφκελν ζηελ παξ. 2 ρξνληθφ δηάζηεκα παξέιζεη, ρσξίο ην 
λνζνθνκείν λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ Αλάδνρν παξαηεξήζεηο επί ηνπ Παξαδνηένπ, ηφηε απηφ 
ζεσξείηαη παξαιεθζέλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  I 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ  ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Δθδφηεο:                

Ζκεξνκελία Έθδνζεο:               

Πξνο Γ.Ν.Θ « Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ- Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»,  

Σκήκα Πξνκεζεηψλ Ννζ/κείνπ. νδφο: Διέλεο Εσγξάθνπ  , αξηζκφο:  2, Σ.Κ.:  54635, Πφιε:  

Θεζζαινλίθε .  

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ.       γηα επξψ      . 

Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξεία ή ε Έλσζε Δηαηξεηψλ     , ΑΦΜ 

………… νδφο       , αξηζκφο  , σο 

Αλάδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο ηελ ππ’  αξηζκ.    ζχκβαζε, 

πνπ ζα θαιχπηεη ηελ αλάζεζε     , ζπλνιηθήο αμίαο    θαη 

φηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή, ε Δηαηξεία ή Έλσζε ππνρξενχηαη λα 

θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ ίζνπ πξνο 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο 

Φ.Π.Α.  ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ     θαη πνζνχ          . Μεηά 

ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα     παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ 

ηεο Δηαηξείαο (ή, ζε πεξίπησζε Έλσζεο, ππέξ ησλ Δηαηξεηψλ: 1)   , 2) 

  , μερσξηζηά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ 

κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Πξνκεζεπηψλ) θαη εγγπάηαη 

πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα θαηαβάιεη ζε ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ρσξίο 

έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κε απιή δήισζή ζαο φηη ε Δηαηξεία παξέβε 

ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε 

ζηε δήισζή ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ     . 

       αο δειψλνπκε αθφκε φηη  ε ππφςε εγγχεζε καο, ζα παξακείλεη ζε πιήξε ηζρχ κέρξη 

λα επηζηξαθεί ζ’ εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη 

καο απαιιάζζεηε απφ ηελ ππφςε εγγχεζε. Μέρξη ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα 

ηελ άκεζε θαηαβνιή ζ’ εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο 

απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο. 

Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί 

ζην Γεκφζην θαη ζηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγηδνκέλνπ θαη ηνπ πνζνχ ηεο παξνχζαο, δελ 

ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 

Σξάπεδά καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

                                                                                 

        ( Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

  Τ  Μ  Β  Α    Η 

No …./2019 

 
ηελ Θεζζαινλίθε, ζήκεξα ηελ ….ε ……….. ηνπ έηνπο 2019, νη πην θάησ ζπκβαιιφκελνη: 
 
Αθελόο 
Tν Γ.Ν.Θ.«Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» πνπ έρεη έδξα ζηε Θεζζαινλίθε κε 
δηεχζπλζε Δζληθήο Ακχλεο 41 ΣΚ 54635 θαη ε νξγαληθή κνλάδα «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» κε 
δηεχζπλζε Διέλεο Εσγξάθνπ 2, Σ.Κ.546 34, ΑΦΜ:999476217  πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα 
ππφ ηεο   Γηνηθήηξηαο θ. Σζνχγθα Μειπνκέλεο, θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ 
παξνχζα ζχκβαζε σο «ε  Αλαζέηνπζα Αξρή» 
 
Καη αθεηέξνπ 
Ζ εηαηξεία, «…………………………» δηεχζπλζε ………………….., ……………. ΣΚ ….. 
Σει. ………,  Φαμ: ………., κε  αξηζκφ  θνξνινγηθνχ  κεηξψνπ ………… , ππάγεηαη ζηε 
Γ.Ο.Τ …………  θαη ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν 
Αλάδνρνο». 
 
Λακβάλνληαο ππόςε: 

1)Σελ αξηζ…..ε/ζέκα ….ν/…-…-2019 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, έγθξηζεο 
δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ,  
2) Σελ αξηζ.010/2019 Γηαθήξπμε, 
3)Σελ αξηζ.πξση……../…..-……-2019 πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ,  
4)Σελ αξηζ…..ε/ζέκα……ν/..-….-2019 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, πεξί αλάζεζεο ηεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζην Ννζνθνκείν «Γ. 
ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΆΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» (ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΓΡΑ & ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ), 
γηα δχν (2) έηε κε κνλνκεξέο δηθαίσκα παξάηαζεο γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο. 
 
                          πκθώλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθόινπζα: 
 
Ο πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο κε ηελ πξναλαθεξζείζα ηδηφηεηα αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν 

ζπκβαιιφκελν, «ΑΝΑΓΟΥΟ» ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ (ΗΟΛΟΓΗΜΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΣΟΤ 2019 ΚΑΗ 2020) CPV:79211000-6, ΣΟ Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ- Ο 

ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» κε ηνπο παξαθάησ φξνπο πνπ απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα. 

 

1. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ε δηάξθεηά ηεο νξίδεηαη ζε δχν (2) έηε, ήηνη  απφ ………/……../2019 

έσο θαη  ………/………/2020.  

Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, κε κνλνκεξή 

ηεο δήισζε (απφθαζε) πνπ αζθείηαη πξηλ απφ ηε ιήμε απηήο, γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο κε 

έλαξμε ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο (παξάηαζε), κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, 

ππνρξεψζεηο θαη ηηκέο ηεο αξρηθήο.  

 

 

2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

    Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη: 

 Ζ ζχληαμε ηζνινγηζκνχ έλαξμεο κε εκεξνκελία 1/1/2019 & 1/1/2020. 
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 Ζ ζχληαμε Ηζνινγηζκνχ ηέινπο ρξήζεο 2019 θαη 2020 θαη ε παξνπζίαζή ηνπ ζην 

Γηνηθεηηθφ  πκβνχιην ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

έσο ηελ 30/6/2020 θαη  30/6/2021 αληίζηνηρα . 

 Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019 θαη 2020 κε ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ,ηνπ θφζηνπο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηνπ θφζηνπο 

ησλ παξαγφκελσλ ελζψκαησλ ή αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ην ινγηζηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαιπηηθψλ κηθηψλ θαη θαζαξψλ απνηειεζκάησλ ζε βξαρπρξφληα (κεληαία 

θιπ.) θαη εηήζηα βάζε .Ζ αλάπηπμε ησλ ινγαξηαζκψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 146/03. 

 Η εθαξκνγή ηνπ Κιαδηθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο έηζη 

όπσο απηό δηακνξθώλεηαη κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλόλεο ζύκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο γηα ηα έηε 2019 θαη 2020. 

 Ζ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ δηαζέηεη ην Ννζνθνκείν «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο 

ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» θαη ε Μεραλνγξαθηθή ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο ζχκθσλα κε ηηο  αλάγθεο ηνπ  θαη  φπσο νξίδνληαη ζην Π.Γ.146/2003 

 Σήξεζε ινγαξηαζκψλ αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 146/2003 θαη ηα δηεζλή 

ινγηζηηθά πξφηππα. Οη ινγαξηαζκνί ηεο Αλαιπηηθήο  Δθκεηαιιεχζεσο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ 

ζην απηφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα κε ηε Γεληθή Λνγηζηηθή , «χζηεκα ζπιιεηηνπξγίαο» ,ππφ ηνλ φξν 

ζα δηαζθαιίδεηαη ε πιήξεο ηήξεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ησλ παξαγξάθσλ 1.1.100-1.1.102 ηνπ 

Π.Γ. 146/2003. ε ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσλ  

2017 θαη 2018  ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ λνζνθνκείνπ καο. 

 Ο έιεγρνο θαη ππνινγηζκφο ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε θαηάξηηζε ησλ 

θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. 

 Ζ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ κεηαβνιή –θαηά ηελ εθαξκνγή –

λέσλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

 Όια ηα παξαπάλσ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηφζν ζην λνζνθνκείν έδξαο (Γ.Γελλεκαηάο) 

φζν θαη ζηελ νξγαληθή κνλάδα (Ο Άγηνο Γεκήηξηνο) μερσξηζηά θαη κφλν ε δεκνζίεπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα γίλεη ελνπνηεκέλα. 

 Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ απαηηείηαη, θπζηθή παξνπζία ελόο αηόκνπ 

γηα ηνπιάρηζηνλ  5 ώξεο εκεξεζίσο επί ηέζζεξηο (4)  εξγάζηκεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα (2 

εξγάζηκεο εκέξεο ζην λνζνθνκείν έδξαο «Γ.Γελλεκαηάο» θαη 2 εξγάζηκεο εκέξεο ζηελ 

νξγαληθή κνλάδα «Ο Άγηνο Γεκήηξηνο»). 

  

 

3. ΚΑΣΑΚΤΡΧΘΔΙΑ ΑΞΙΑ 

 

Η ζπλνιηθή θαηαθπξσζείζα αμία ηνπ έξγνπ είλαη  ………..,.. επξώ άλεπ ΦΠΑ, δειαδή 

€……,… ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ  ΦΠΑ. 

 

 

4. ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Δηδηθόηεξα, ην θπζηθό αληηθείκελν  ηεο ζύκβαζεο αλάζεζεο ζα πεξηιακβάλεη:  

α) Σελ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 146/2003 γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεκφζηαο Μνλάδαο Τγείαο.  

 Ζ εθαξκνγή πεξηιακβάλεη ηελ θαηαρψξεζε φισλ ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ απφ ηα 

πξσηνγελή παξαζηαηηθά ζηα ηεξνχκελα ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηεο Γεκφζηαο Μνλάδαο 

Τγείαο, ινγηζηηθά βηβιία, ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελεκέξσζε 

θαη ιεηηνπξγία ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ, 

ηελ ζχληαμε θαη έθδνζε πεξηνδηθψλ θαη εηήζησλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
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Π.Γ. 146/2003 αιιά θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο απνγξαθήο 

ηέινπο ρξήζεσο, ηελ ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο 

ηέινπο ρξήζεσο, ην άλνηγκα φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή 

θαη ε ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ κε ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο έλαξμεο απνηεινχλ κέξνο 

ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ.  

 Γελ απνηειεί κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε αλάπηπμε θαη  ε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα ππνζηεξίδεη κεραλνγξαθηθά ηηο  νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο 

Μνλάδνο Τγείαο. 

β) Σελ εθπφλεζε κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, δηαγλσζηηθήο κειέηεο απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζην Ννζνθνκείν, 

ζηνλ ηνκέα ηεο Λνγηζηηθήο, Κνζηνινγηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ιεηηνπξγνχληνο ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζα πξνηείλνληαη 

ηξφπνη βειηίσζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. 

 

γ) Σελ εθπφλεζε κειέηεο αμηνιφγεζεο ηεο ππάξρνπζαο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο 

(hardware−software) θαη ηελ ππνβνιή πξφηαζεο αμηνπνίεζεο, βειηίσζεο ή αληηθαηάζηαζεο ηεο 

πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγθαίσλ ζρεδίσλ θαη 

αλαιχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ή πξνκήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ Γεληθήο – Αλαιπηηθήο θαη Κνζηνινγηθήο Οξγάλσζεο θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πκβνχινπ γηα ηελ επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ηεο αλαγθαίαο κεραλνγξαθηθήο 

ππνδνκήο εθφζνλ απαηηεζεί. 

 

δ)  Σελ Δθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο  ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ Γεληθήο  

–  Αλαιπηηθήο θαη Κνζηνινγηθήο Οξγάλσζεο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ΠΓ 146/2003 θαη ηελ 

αξηζ.πξση.53560/5-6-2013 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πκβνχινπ γηα ηελ επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ηεο αλαγθαίαο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο εθφζνλ 

απαηηεζεί. 

 

 ε)  Tελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 146/2003 

θαζψο θαη κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. 

 

 ζη) Ο έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Μεηξψνπ Παγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθφζνλ θξηζεί 

απαξαίηεην. 

 

δ) Σελ παξνρή ζηνηρείσλ ζηηο Πξντζηάκελεο Αξρέο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία έρνπλ αλαθνξά 

ζε ινγαξηαζκνχο Γεληθήο Λνγηζηηθήο (BI-forms θιπ). 

 

ε) Tελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ κεηαβνιή –θαηά ηελ εθαξκνγή –

λέσλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

 

ζ)Σελ εθαξκνγή θαη εθηέιεζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Δ9, ΔΝΦΗΑ, 

ΜΤΦ, θνξνινγηθή δήισζε θιπ). 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΣΔΡΑ  

 

1. Δηήζηα απνγξαθή ήηνη:  

I. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ  

II. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεραλεκάησλ -ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
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III. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ  

IV. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ησλ 

ινηπψλ παγίσλ ζηνηρείσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΓ 146/2003 θαη απαηηνχληαη γηα ηελ 

ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

V. Ο έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Μεηξψνπ Παγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθφζνλ θξηζεί 

απαξαίηεην ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ θαηαζηξνθέο ή επηζηξνθέο παγίσλ πνπ δελ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί θαη ζπκθσλία απηνχ κε Γεληθή Λνγηζηηθή. 

 

2.  Τπνινγηζκφο θαη έιεγρνο φισλ ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη  

Παζεηηθνχ φπσο:  

I. πκθσλία Δζφδσλ- Δμφδσλ  

II. πκθσλία Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ  

III. Καζεκεξηλή ζπκθσλία Σακείνπ  

IV. πκθσλία ππνρξεψζεσλ  

V. πκθσλία απαηηήζεσλ  

 

3.Φπζηθή απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ θαηά πνζφηεηα θαη αμία 

  

4. Δπίβιεςε θαη έιεγρνο ηεο ζσζηήο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ πνπ 

αθνξνχλ ην Ννζνθνκείν κε βάζε ηελ Γεκφζηα ινγηζηηθή, ηελ Γεληθή Λνγηζηηθή θαη ηελ Αλαιπηηθή 

Λνγηζηηθή θαη ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα ήηνη: 

  

I. πκπιήξσζε ηνπ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο σο πξνο ην ηκήκα ησλ ινγαξηαζκψλ πξνζδηνξηζκνχ  ηνπ νξγαληθνχ απνηειέζκαηνο 

θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ρξήζεσο.  

 

II. Έιεγρνο  -  ζπλεξγαζία  κε ηελ εηαηξεία ππνζηήξημεο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

Γεκφζηαο Μνλάδαο Τγείαο θαη κε  ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο  γηα ηελ αμηφπηζηε, 

απνηειεζκαηηθή ζπιιεηηνπξγία  θαη ζπκθσλία ησλ αληηζηνηρηδφκελσλ ινγηζηηθψλ θπθισκάησλ 

ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο.  Οη ζρεηηθέο αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο θαζνξίδνληαη κε ην Π.Γ. 146/2003.  

 

III. Καηαρψξεζε θαη παξαθνινχζεζε αληίζηνηρσλ αλαιψζεσλ απνζεκάησλ απφ ηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, επίζεο κέζσ ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

IV. Τπνζηήξημε ηνπ Λνγηζηεξίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη ηελ έθδνζε 

ησλ κεραλνγξαθηθψλ ηίηισλ πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κέζσ ηεο «εθαξκνγήο Λνγηζηεξίνπ».  

 

V. Παξαθνινχζεζε ζε εκεξήζηα βάζε θαη ζπλερήο έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ ινγηζηηθψλ 

εγγξαθψλ θαη ινηπψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαη 

παξέκβαζε απηνχ, φπνπ απαηηείηαη, κέζσ ησλ ππεπζχλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ δηνξζψζεσλ-βειηηψζεσλ 

  

VI. χληαμε κεληαίνπ ηζνδπγίνπ.  

 

VII.Ζ εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ πιαηζίνπ θσδηθνπνίεζεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήοκε βάζε ην 

εγρεηξίδην εθαξκνγήο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο  ην  νπνίν εθπνλήζεθε  ζην  πιαίζην  ηνπ  

έξγνπ  «Δπηζηεκνληθφο  ζρεδηαζκφο  –πληνληζκφο  θαη  ππνζηήξημε  ΤΤΚΑ  θαη ΤΠΔ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

λνζνθνκείσλ κε ηε ρξήζε κεραλνγξαθεκέλνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο» 
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5. Ζ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο, Απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο, Ηζνινγηζκνχ, Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ θαη πξνζαξηήκαηνο ζηε ζχληαμε Δθζέζεσο 

Γηαρείξηζεο θαη ζηελ ππνβνιή απηψλ ζηελ επνπηεχνπζα αξρή θαζψο θαη ζηε δεκνζίεπζε ζην 

πξφγξακκα «Γηαχγεηα».  

 

6.  Ζ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο θχζεο. 

  

7.  Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ απαηηνχλ νη αλάγθεο θαηά 

ηκήκα θαη ηελ πξαθηηθή επηκφξθσζε θάζε ρξήζηε ζηελ θαζεκεξηλή ελαζρφιεζε ηνπ κε ην 

αληηθείκελν, κε ηελ κεηάδνζε εκπεηξίαο.  

 

8.  Ζ εθκάζεζε ζηα ζηειέρε ηνπ Ννζνθνκείνπ ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ π.ρ. ρξεζηκνπνίεζε 

αξηζκνδεηθηψλ, ψζηε ε Γηνίθεζε λα κπνξεί λα έρεη νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ πνξεία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

9. Ζ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ κεηαβνιή –θαηά ηελ εθαξκνγή –

λέσλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

 

10.Δμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο γηα ην Εσγξάθεην Κιεξνδφηεκα. 

πγθεθξηκέλα ζα γίλνπλ νη εμήο εξγαζίεο: 

 

 Λνγηζηηθή ηήξεζε Μεηξψνπ Παγίσλ 

 Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (Γήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, Μ.Τ.Φ,   

         Βεβαηψζεηο απνδνρψλ) 

 Λνγηζηηθή ζπκθσλία απαηηήζεσλ απφ κηζζψκαηα 

 Λνγηζηηθή ζπκθσλία ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ 

 Λνγηζηηθή ζπκθσλία ππνρξεψζεσλ, (πξνκεζεπηέο, θφξνη, πηζησηέο) 

 

5. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

  

1ν Παξαδνηέν 

I.Ζ εθπφλεζε κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

δηαγλσζηηθήο κειέηεο απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζην Ννζνθνκείν, ζηνλ ηνκέα 

ηεο Λνγηζηηθήο, Κνζηνινγηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ζηνλ ηνκέα 

ηνπ ιεηηνπξγνχληνο ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζα πξνηείλνληαη ηξφπνη 

βειηίσζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. 

II. Ζ εθπφλεζε κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

κειέηεο αμηνιφγεζεο ηεο ππάξρνπζαο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο (hardware−software) θαη ηελ 

ππνβνιή πξφηαζεο αμηνπνίεζεο, βειηίσζεο ή αληηθαηάζηαζεο ηεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγθαίσλ ζρεδίσλ θαη αλαιχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ή 

πξνκήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ Γεληθήο – 

Αλαιπηηθήο θαη Κνζηνινγηθήο Οξγάλσζεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πκβνχινπ γηα ηελ 

επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ηεο αλαγθαίαο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο εθφζνλ απαηηεζεί. 
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2ν Παξαδνηέν  

 

α) Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο  πξέπεη λα παξαδίδεη ζε κεληαία βάζε 

Ηζνδχγην Γεληθνχ - Αλαιπηηθνχ Καζνιηθνχ, κε ηηο βαζηθέο ζπκθσλίεο Γεκφζηαο κε Γεληθή 

Λνγηζηηθή (Σακείνπ- Γηαζεζίκσλ-Πξνκεζεπηψλ θαη Οθεηιεηψλ), φπσο νξίδνληαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαζψο επίζεο θαη  κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλόλεο ζύκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο. 

 

β) Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδίδεη ζε εμακεληαία θαη εηήζηα 

βάζε ηζνδχγην Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ην νπνίν λα ζπκθσλεί απαξαίηεηα κε ηελ Γεληθή 

Λνγηζηηθή.  

 

 

3ν Παξαδνηέν  

 

Σν αξγφηεξν κέρξη 30/06/2020 & 30/06/2021, ν αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδψζεη ηνλ Ηζνινγηζκφ 

ηέινπο ρξήζεο   ηνπ Ννζνθνκείνπ  γηα ηελ ρξήζε 2019 & 2020 θαζψο θαη ινγηζηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαιπηηθψλ κηθηψλ θαη θαζαξψλ απνηειεζκάησλ ηέινπο ρξήζεο ηνπ 2019 & 

2020 αληίζηνηρα, φπσο νξίδνληαη ζην Π.Γ.   146/2003 θαζψο επίζεο θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλόλεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο. 

 

Δπίζεο νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ εηαηξία νξθσηώλ ινγηζηώλ πνπ ζα έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ειέγμεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο ηνπ 2019 & 2020 ψζηε λα 

δεκνζηεπηνχλ έσο ηελ 31/7/2020 & ηελ 31/07/2021. 

4ν Παξαδνηέν  

Σν αξγφηεξν κέρξη 30/04/2020 θαη 30/04/2021, ν αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδψζεη ηνπο 
Ηζνινγηζκνχο ηέινπο ρξήζεο  ηνπ Εσγξαθείνπ Κιεξνδνηήκαηνο γηα ηηο ρξήζεηο 2019 θαη 2020. 
 
 

ΟΜΑΓΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ 

 

Ζ νκάδα εθηέιεζεο έξγνπ ζα απνηειείηαη απφ εηδηθεπκέλα κφληκα ζηειέρε ηνπ 

ΟΡΘΟΛΟΓΗΜΟΤ κε κεγάιε εκπεηξία ζηελ ηήξεζε ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο Λνγηζηηθήο 

(Γεληθή θαη Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή θαη Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα), κε παξάιιειε εθαξκνγή ηνπ 

Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ φπσο επίζεο θαη ζηελ θαηάξηηζε – κεηάδνζε γλψζεσλ ζε ζηειέρε ηνπ 

Γεκνζίνπ.  

Ζ νκάδα έξγνπ ζα απνηειείηαη απφ έμη (6) άηνκα, ηα νπνία έρνπλ ζπλεξγαζηεί απνηειεζκαηηθά 

γηα ηε δηεθπεξαίσζε αλάινγσλ έξγσλ, δειαδή δηαζέηεη κεγάιε εκπεηξία.  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ζα ππάξρεη θπζηθή παξνπζία ελόο αηόκνπ εθ ησλ 

έμη ηεο νκάδαο έξγνπ, γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ώξεο εκεξεζίσο επί ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο 

εκέξεο ηελ εβδνκάδα (2 εξγάζηκεο εκέξεο ζην λνζνθνκείν έδξαο «Γ. Γελλεκαηάο» θαη 2 

εξγάζηκεο εκέξεο ζηελ απνθεληξσκέλε νξγαληθή κνλάδα «Ο Άγηνο Γεκήηξηνο»). 
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6. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

6.1 Σν Ννζνθνκείν ζπγθξνηεί, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο Δπηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ.  

 

6.2  Ο Αλάδνρνο ππνβάιιεη ην θάζε ζπγθεθξηκέλν Παξαδνηέν. Σν Ννζνθνκείν δηα ηεο 

Δπηηξνπήο θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν εγγξάθσο παξαηεξήζεηο εθ’ φζνλ δηαπηζηψζεη 

ζπγθεθξηκέλεο ειιείςεηο ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαδνηένπ ή κε ηθαλνπνηεηηθή 

πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ. Οη παξαηεξήζεηο απηέο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Αλάδνρν εληφο 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 10 εξγάζηκσλ  εκεξψλ. 

 

6.3 ηελ πεξίπησζε απηή, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη μαλά ην Παξαδνηέν κε 

ζπκπιεξσκέλεο ηηο δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ην νπνίν δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ηνλ 

Αλάδνρν ησλ ζρεηηθψλ παξαηεξήζεσλ ηνπ Δξγνδφηε. 

 

6.4 ηελ πεξίπησζε πνπ ην αλαθεξφκελν ζηελ παξ. 2 ρξνληθφ δηάζηεκα παξέιζεη, ρσξίο ην 

λνζνθνκείν λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ Αλάδνρν παξαηεξήζεηο επί ηνπ Παξαδνηένπ, ηφηε απηφ 

ζεσξείηαη παξαιεθζέλ.  

 

7.ΚΤΡΧΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

7.1.  Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

o αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ 

απηή, εθφζνλ δελ εθπιήξσζε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ην 

ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ. 

7.2.  ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε 

ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, 

αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

1 ………………… 

Τπεύζπλνο Έξγνπ 

..................... 

2 ………………………. …………… 

3 ……………………….. ……………. 

4 ………………………. …………….. 

5 ……………………….. ………………. 

6 ……………………….. 

Αλαιπηήο 

Πξνγξακκαηηζηήο 

………………….. 
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7.3.  Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, o πξνζθέξσλ επζχλεηαη 

θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή 

ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

7.4.   Δηδηθή ξήηξα αθεξαηόηεηαο: Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνζθέξσλ ή νη 

λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ, δεζκεχνληαη φηη, ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο 

θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα 

εμαθνινπζήζνπλ λα κελ ελεξγνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.  

 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ 

πξνζθέξνληα κέρξη ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, απηφο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Οη 

ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο θαηαιακβάλνπλ φια ηα κέιε απηήο, 

ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο. 

 

8. ΔΓΓΤΗΔΙ 

8.1. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, ν αλάδνρνο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ……… εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο ….. , 

πνζνχ …,… επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο έσο ηελ επηζηξνθή 

ηεο. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο παξαηείλεηαη αλάινγα.  

8.2. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.  

8.3. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 

ηνπ Ν.4412/2016. 

 

9. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

9.1. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο. 

9.2. Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

9.3. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 

εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

(απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

9.4. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ.  

9.5. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην 

Ννζνθνκείν θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152 «Δπείγνληα κέηξα 

εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (ΦΔΚ 107/9-5-2013) παξαγ. Ε5 

«ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΑΡΥΧΝ».  

9.6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ 

ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ 
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Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ 

δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ  δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ , πνπ αθνξνχλ 

ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016.. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο 

πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θ.ι.π.). 

9.7. Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο  

 πνζνζηφ 2% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη θάζε 

άιινπ πνζνχ παξαθξαηνχκελνπ ππέξ ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηελ αξίζκ. ΓΤ6α/Γ.Π./νηθ. 

36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ  Ν. 3580/2007. 

 πνζνζηφ 0,06%,  Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ βάζεη ηνπ 

Ν. 4013/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν 4072/2012 άξζξν 38 παξαγ. 2β 

& ην Ν. 4146/2013 άξζξν 61 θαη ην Ν. 4412/2016 παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 375 

«ηξνπνπνηνχκελεο δηαηάμεηο», πνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 

θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ζ ελ 

ιφγσ θξάηεζε ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ επ’ 

απηνχ. 

  Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν    πξνβιεπφκελνο  θφξνο 

εηζνδήκαηνο 8%. 

   Κξάηεζε χςνπο 0,06%, ππέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ    

         Πξνζθπγψλ   (Α.Δ.Π.Π) παξ.3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ.4412/16 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. 

10. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

10.1. Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ κε έγθαηξε παξάδνζε ηνπ έξγνπ, 

εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Χο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην 

νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη κε ηε ιήςε κέηξσλ 

άθξαο επηκέιεηαο θαη ζχλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβεί 

ν ίδηνο ή κέζσ ηξίησλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

10.2. ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 204 ηνπ Ν. 4412/2016, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε 

δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε ρψξα ην γεγνλφο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία 

λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Ννζνθνκείν ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιφγνπ αλσηέξαο βίαο  γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.  

10.3. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.  

                                                  11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνίεζε απηψλ κπνξεί λα γίλεη κφλνλ 

εγγξάθσο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.   
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12. ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

12.1. Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε 

ηεο, εθφζνλ απνξξέεη απ’ απηήλ) κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ θαη αθνξά 

(ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε 

ηεο, επηιχεηαη θαη’ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν ν αλάδνρνο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Σν Γ.. 

απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία 

γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Δάλ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ εθδψζεη απφθαζε επί 

ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν αλάδνρνο δελ 

απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε 

δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

12.2. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε ή ζα ζρεηίδεηαη κ’ απηήλ θαη 

δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ’ χιελ 

αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο. 

12.3. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη 

ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλαθείο κε ηε 

ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 ε επηβεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε ηξία  (3) φκνηα αληίγξαθα, 

ηα νπνία,  αθνχ δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα 

έιαβε ν Αλάδνρνο. 

 

                                               ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 
 

 
 
 

Γηα ην Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ»                         Ο  ΑΝΑΓΟΥΟ                               o              Ο                                                       

 

 

 

 

                        Η  ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                ΣΟΤΓΚΑ ΜΔΛΠΟΜΔΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

Γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 
 
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα1  θαη ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο 
 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 
αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : 99221908 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΔΛΔΝΖ ΕΧΓΡΑΦΟΤ 2, 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ , Σ.Κ.546 34 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Δ. ΠΑΥΟΤ 
- Σειέθσλν: 2313322349 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: agdim-prom@3ype.gr 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 
www.oagiosdimitrios.gr  

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζρεηηθνχ CPV): ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΆΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 
 (ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΓΡΑ & ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ) 
  
                                                          CPV:79211000-6 
 
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΤΠΖΡΔΗΔ 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ 
ππάξρεη): 010/2019 

 
 
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 
ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
 
 

                                                 
 

http://www.oagiosdimitrios.gr/
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 
ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2 : 
Σειέθσλν: 
Ζι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε3; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»4 ή 
πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 
απαζρφιεζεο; 
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 
ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 
κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 
αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 
θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 
πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 
φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 
παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο 
V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 
ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 
αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 
πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
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πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 
θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 
επίζεκν θαηάινγν5: 
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 
φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
Δάλ όρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 
λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 
θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 
απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 
βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 
κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
απφ θνηλνχ κε άιινπο6; 

[] Ναη [] Όρη 

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

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 
θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 
ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

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

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ 
είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 
παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 
ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 
ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ7  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 
θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε 
ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από 
ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο 
εθπξνζώπνπο απηώλ.  
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 
ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 
ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 
ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 
ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη 
ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 
απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 
πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  
[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο 

(θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο 

ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα 

κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο8 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε9· 

2. δσξνδνθία10,11· 

3. απάηε12· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο13· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο14· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ15. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 
απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ16 ην 
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 
έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 
πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 
νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 
πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]17 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε18: 
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 
ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 
ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

 
α) Ζκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 
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θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: [……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]19 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 
ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»)20; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ21: 

[……] 

 

                                                 
 

 

 





47 

 

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

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 
φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 
ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο22, ζηελ Διιάδα 
θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 
εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 
πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
απφθαζεο; 
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 
έθδνζεο απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 24 
[……][……][……] 

 

                                                 
 

 

 





48 

 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 
ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 
θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ25; 

[] Ναη [] Όρη 

 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 
κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 
ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
θαηαζηάζεηο26 : 
α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη 
λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο 
ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο 
λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 
ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο 
πεξηζηάζεηο27  
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα28; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
[.......................] 
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Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ:  
[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνύ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ 
ύπαξμε ηπρόλ ζύγθξνπζεο 
ζπκθεξόλησλ29, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 
ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο30; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα31 
θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 
ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
επηβεβαηψζεη φηη: 

[] Ναη [] Όρη 
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α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 
απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο 
ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 
πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/200532: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ:  
[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 
ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο 
λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 
επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 
εγθαηάζηαζήο33; ηνπ: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο 
ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο 
ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 
δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο:  
[ …] [] Ναη [] Όρη 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 
αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 
θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό 
εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο 34: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο 
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο 
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
 
 
 
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  
[……],[……][…]λφκηζκα 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 
επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 
από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 
εμήο: 
θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη 
γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο είλαη ν εμήο35: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 
λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 
λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 
λφκηζκα 
 
 
 
 
 
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  
[……],[……][…] λφκηζκα 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 
εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 
ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 
εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
αλαινγίεο36 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 
αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη y37 -θαη ε 
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δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 
ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 
εμήο: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

αληίζηνηρε αμία) 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 
αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 
θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 
εμήο: 
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 
νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο δειψλεη φηη: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη 
λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή 
πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
έξγσλ: 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο38, 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα 
αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη 
πξνζδηνξηζηεί: 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 
θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 
ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
δηαθήξπμε): 
[…] 
Έξγα: [……] 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
ππεξεζηώλ: 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο39, 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο 
αθόινπζεο θπξηόηεξεο παξαδόζεηο 
αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 
πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 
αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 
είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 
ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο40: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
δηαθήξπμε):  
[…...........] 

Πεξηγξα
θή 

πνζά εκεξνκ
ελίεο 

παξαιήπ
ηεο 

    
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 
ππεξεζίεο41, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα 
ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 
έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 
ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 
αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 
ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 
δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 
αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 
εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 
δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ 
θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο  
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πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, 
γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη 
λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ 
ηδηαίηεξν ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 
δηελέξγεηα ειέγρσλ42 φζνλ αθνξά ην 
παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 
ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 
κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 
δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 
γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

 
 
 
[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 
απφ: 
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 
εξγνιάβν, 
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 
εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 
δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 
αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 
θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 
πξνζσπηθφ:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 
δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 
εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 
ππεξγνιαβίαο43 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 
πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ 
: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 
απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 
θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 
πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 
γλεζηφηεηαο· 
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[] Ναη [] Όρη 
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απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
πξνκεζεηώλ: 
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 
ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 
ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 
πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε 
παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 
ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα 
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί 
από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 
πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 
αλάγθεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 
ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 
ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 
ηα ζπζηήκαηα ή πξόηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα 
αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 
θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ 
ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ 
δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο 
όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, 
εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 
αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 
δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 
πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ 
κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 
ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 
αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 
απαηηνχκελα έγγξαθα: 
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ 
πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο 
απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη 
ειεθηξνληθά44, αλαθέξεηε γηα ην θαζέλα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναη [] Όρη45 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……]46 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε 
ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 
πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ 
πνπ αλαθέξνληαη47, εθηόο εάλ : 
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 
κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ48. 
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], 
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ 
ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 
Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 
δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ 
ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 
 
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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