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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                                
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  
                           ------------  
 
 
 

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ  002/2020 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €33.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). 

 
 
 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ 

ΤΙΜΗΣ 

(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

04-11-2020 

ΗΜΕΡΑ:ΤΕΤΑΡΤΗ 

 ΩΡΑ: 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

05-11-2020 

ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 

ΩΡΑ: 10:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV (44100000-1),(50700000-2) 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS ΕL 522 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

€26.612,90  
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕ ΦΠΑ 

 

€33.000,00  

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΚΗΜΔΗΣ 
23-10-2020 

ΚΑΕ 1429,1439,1413,0863 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ  Α΄) 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β΄) 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II) 

5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III)  

 

Έχοντας υπόψη: 

1.το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος –Νέα 

εταιρική μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση Θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και 

άλλες διατάξεις, Μέρος Δεύτερο, Νέα εταιρική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ), 

3. το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ.318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», 

4. το Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», 

5. το Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής 

Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών 

ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων 

που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις,  

6. το N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, 

5.το υπ’ αριθ.πρωτ. 14855/13-11-2019 έγγραφο του Προϊστάμενου της Υποδ/νσης Τεχνικού,                                                                          

με θέμα «Εργασίες βαφής και αντικατάστασης δαπέδων σε χώρους του Ακτινολογικού 

Τμήματος», 

6.την υπ’ αριθ. 306η/5003/06-04-2020 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου περί ορισμού 

επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, 

7. το από 15-06-2020 Πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής, 
8. το υπ’αριθ.8089/16-06-2020 εισηγητικό έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών σχετικά με την 
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και την επικύρωση Πρακτικού σύνταξης 
τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτό αναφέρεται στο θέμα, 
9. την υπ’αριθμ.592η/8206/17-06-2020 (ΑΔΑ:ΩΦ0Χ4690Β1-4ΨΞ) απόφαση Διοικητή περί 
έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών και την παροχή 
εργασιών τοποθέτησης τους, για την ανακαίνιση των χώρων του ακτινολογικού τμήματος της 
Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης €21.500,00 
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συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και επικύρωση Πρακτικού 
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών,  
10. την υπ’αριθμ. 13259/12-10-2020 ανακοίνωση συνεδρίασης της επιτροπής σύνταξης 
τεχνικών προδιαγραφών, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ανάγκες που προέκυψαν και τη 
σύνταξη εκ νέου Πρακτικού επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών. 
11. το από12-10-2020 Πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής. 
12.το υπ’αριθ.13288/13-10-2020 εισηγητικό έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών περί 

τροποποίησης της υπ’αριθμ. 592/8206/17-06-2020 απόφασης του Διοικητή, η οποία 

επικυρώθηκε με την υπ’αριθμ. 1η/θέμα 16ο/13-07-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.  

13. την υπ’αριθμ. 8η/θέμα 51ο/15-10-2020(6ΥΦ24690Β1-ΧΔΖ) απόφαση του Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου περί τροποποίησης της υπ’αριθμ. 592/8206/17-06-2020 απόφασης του Διοικητή, 

η οποία επικυρώθηκε με την υπ’αριθμ. 1η/θέμα 16ο/13-07-2020 απόφαση του Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου, ως προς την προϋπολογισθείσα δαπάνη (€33.000,00), την έγκριση 

σκοπιμότητας και την επικύρωση του Πρακτικού με τις επικαιροποιημένες τεχνικές 

προδιαγραφές.  

14. την υπ’αριθ.814η/7784/10-06-2020 (ΑΔΑ:Ω5ΤΥ4690Β1-ΓΣΡ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης στον  ΚΑΕ 0863 για την παροχή εργασιών, την υπ’αριθ. 811η/7781/10-06-2020 

(ΑΔΑ:Ψ0Α04690Β1-ΘΣΔ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον  ΚΑΕ 1429, την υπ’αριθ. 

812η/7782/10-06-2020 (ΑΔΑ:ΩΓΒΝ4690Β1-ΘΔ9) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον  

ΚΑΕ 1439 και την υπ’αριθ. 813η/7783/10-06-2020 (ΑΔΑ:630Ψ4690Β1-ΟΗΔ) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης στον  ΚΑΕ 1413 για την προμήθεια υλικών, της Οργανικής μονάδας 

«Ο Άγιος Δημήτριος». 

 

  

Π Ρ Ο Κ H Ρ Y Σ Σ  Ε Ι     

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την προμήθεια 

υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησης τους, για την ανακαίνιση των χώρων 

του ακτινολογικού τμήματος της Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (CPV: 

44100000-1, 50700000-2), προϋπολογισθείσας δαπάνης €33.000,00 (19.000,00€ υλικά & 

14.000,00 εργασίες) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υλικών και την 

παροχή εργασιών τοποθέτησης τους, για την ανακαίνιση των χώρων του ακτινολογικού 

τμήματος της Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 

€33.000,00 (19.000,00€ υλικά & 14.000,00 εργασίες) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της 

παρούσας. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης.  

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί χωριστά για τη προμήθεια των υλικών και χωριστά για τις 

εργασίες. Το κόστος προμήθειας των υλικών δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 15.322,58 

Ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 19.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ενώ και το κόστος 
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εργασιών εγκατάστασης και τοποθέτησης ομοίως δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 

11.290,32 Ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 14.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Η προς ανάθεση υπηρεσία κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων CPV:(44100000-1,Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη), (50700000-2, 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου), 

Η απαιτούμενη χρονική διάρκεια της ανακαίνισης, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά 
στις τεχνικές προδιαγραφές, (ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσας), δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 
εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες, συνεχόμενες ή μη (π.χ. σε μέρες εφημερίας του 
Νοσοκομείου μπορεί να μην επιτραπεί να πραγματοποιούνται εργασίες). 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €33.000,00 συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €26.612,90  Φ.Π.Α: €6.387,10). 

Η υπηρεσία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1429 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών 

μονίμων εγκαταστάσεων», τον ΚΑΕ 1413 «Προμήθεια, συντήρηση και επισκευής κτιρίων», τον 

ΚΑΕ 1439 «Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης - επισκευής μηχαν. εξοπλισμού» τον ΚΑΕ 

0863 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων».  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 04.11.2020 και ώρα 14:00 στο 

Γραφείο Πρωτοκόλλου της Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Διεύθυνση: Ελένης 

Ζωγράφου 2, Θεσσαλονίκη (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτές κατατίθενται ή 

αποστέλλονται). 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι 

την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που 

διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών (Αίθουσα Διαγωνισμών) της 

Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Διεύθυνση: Ελένης Ζωγράφου 2, Θεσσαλονίκη 

την Πέμπτη 05.11.2020 και ώρα 10:00΄. 

                                                                ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε: 

 

Α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  

Β) στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διευθύνσεις (URL):   

www.oagiosdimitrios.gr στο πεδίο Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί.  

 

Η Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης: 
 
Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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Τα τεύχη της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται αποκλειστικά από 

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

 
Οι προσφέροντες μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις 

για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης εγγράφως το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 

από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες 

που συμμετέχουν στη διαδικασία, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 

προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους του Νοσοκομείου. 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από 

την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

(β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή να 

παρατείνει την προθεσμία. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

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

εγκατεστημένα σε: 

α. κράτος - μέλος της Ένωσης, 

β. κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (E.O.X.), 

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

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω συμφωνίας, 

δ. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων.  

 





6 

 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, 

συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν.4412/2016. Δεν 

απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε 

αυτό η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Σημειώνεται ότι τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, είτε αυτόνομα είτε ως 

μέλη ένωσης, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα 

διαγωνιζόμενων. 

 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε υποψήφιος 

οικονομικός φορέας έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα το 

σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών 

φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42). 

β) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του Οικονομικού Φορέα. 

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2803/2000 (ΦΕΚ Α΄ 48/3.3.2000). 

δ)Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
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χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 

Α΄ 166/5.8.2008). 

στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

τον Ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α΄ 215/11.10.2013). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.   

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση. 

 
2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  

β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει να καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική.  

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

έχει υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 
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δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 

και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 
3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 

β) τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 

ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

Οικονομικό Φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω Φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Οικονομικός 

Φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους Οικονομικούς Φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. 

δ) κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 η 

οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 

ε) κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του Οικονομικού 

Φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα. 

στ) έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο ,προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

Αναθέτοντα Φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις. 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής 

σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

διαδικασία. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος. 

4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της  

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις 

 

5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, στην 

Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο 

φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 

και 

ειδικότερα τα εξής: 

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 

στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 Τα οικονομικά στοιχεία, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα 

φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου 

όγκου τους να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

3. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του 

φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική 

γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη 

δόκιμη μετάφραση στην ελληνική και που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. 

 





10 

 

4. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία σύμφωνα 

με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά 

προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και 

σελίδας. 

 

5.Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος/προμηθευτής θα δηλώνει αναλυτικά τη 

συμμόρφωση ή την απόκλιση των τεχνικών προδιαγραφών της ανάθεσης σε σχέση με τις 

αντίστοιχες προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

6.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, και τίθεται στην κρίση της 

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 

1. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με 

τις οικείες διατάξεις:  

 

Α. Κλειστό σφραγισμένο υπο-φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» σε 

δύο (2) αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, στον οποίο να εσωκλείονται όλα τα 

παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης): 

 

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρο 79 παρ.4 του 

Ν.4412/2016 (Α147)],το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 

μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω υποψήφιος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν 

βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. 

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 
το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά 
τους φορείς αυτούς. 
 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάση του τυποποιημένου εντύπου που διατίθεται σε επεξεργάσιμη 

μορφή στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.oagiosdimitrios.gr). 

 

 Παραστατικό  εκπροσώπησης, εφόσον  οι  υποψήφιοι συμμετέχουν  στον διαγωνισμό  
με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.  
  

 

Β. Κλειστό σφραγισμένο υπο-φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο (2) 

αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, στον οποίο να εσωκλείονται τα τεχνικά στοιχεία 

της προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει 

οπωσδήποτε να περιλαμβάνει: 

 Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική 

αξιολόγηση, 

http://www.oagiosdimitrios.gr/
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 Στοιχεία (έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά), τα οποία θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση 

προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της διακήρυξης,  

 

 Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά 
του πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) διαθέτει 
εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα για την εκτέλεση της σύμβασης, γ) η προσφορά 
του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον διακοσίων εβδομήντα (270) ημερών δ) Τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ε) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα 
αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, 
ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

 

Γ. Κλειστό σφραγισμένο υπο-φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο (2) 

αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ στον οποίο να εσωκλείονται τα οικονομικά στοιχεία 

της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:  

1. Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και 

ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς 

και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.  Θα δοθεί τιμή για τις υπό ανάθεση 

υπηρεσίες και υλικά, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές  

ΜΕΡΟΣ Β΄. 

2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.  

3. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται οι 

υπό ανάθεση υπηρεσίες και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.  

4. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της 

σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και 

οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των υπηρεσιών 

που θα παρέχει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των 

παρεχομένων υπηρεσιών και την αποπληρωμή τους.  

Σύμφωνα με τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στην διαδικασία 

του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) 

να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν 

παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη 

δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Εφόσον ο κυρίως φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα 

πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 

γραμματεία». 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα 

αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το 

Ν.4250/26.3.2014. 

2. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και 

επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο ή 

από δικηγόρο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). Προσκομίζονται 
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πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα 

με το Ν.4250/26.3.2014 

3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις  πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο,  άλλως  

επιφέρουν κυρώσεις.  

4. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα 

έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της 

πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας 

οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

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

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφο-

ρών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου 

πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).  

5. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, 

προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει 

να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την 

τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 

υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής 

αξιολόγησης των προσφορών. 

6.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127  του 

Ν.4412/2016  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε 

άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την 

κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον 

του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας,  (σύμφωνα με το άρθρο 102 του 

Ν.4412/2016).  Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε 

σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

7.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα  270  

ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που 

αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται μονομερώς, μετά από απόφαση του Δ.Σ, πριν 

από τη λήξη της και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 

παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση οι προσφέροντες υποχρεούνται να 

μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 
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8.Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων προσφερόντων. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή ή την ίδια 

βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων. 

9.Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διακόσιες εβδομήντα (270) 

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, 

μετά την κατάθεσή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
H Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει σε κάθε περίπτωση, προσφορά η οποία: 

α) Δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται από τα 

άρθρα της παρούσας, 

β) Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση, ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 102 

του Ν. 4412/2016, 

γ) Δεν συνοδεύεται από τις απαιτούμενες διευκρινήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας, ή η διευκρίνηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το 

άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 

δ) Υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση Ενώσεων Οικονομικών Φορέων με κοινά 

μέλη, καθώς και στην περίπτωση Οικονομικών Φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε 

ως μέλη Ενώσεων, 

ε) Είναι υπό αίρεση, 

στ) Είναι εναλλακτική προσφορά, 

ζ) Θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
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η) Παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης Διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού). 

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως 

ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. 

 

Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 117 
παρ. 3 εδ. β΄ του Ν. 4412/2016. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 

αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

1. Αποσφραγίζονται και μovoγράφovται οι κυρίως φάκελοι και στη συνέχεια αποσφραγίζονται 

και μovoγράφovται ανά φύλλο οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών.  

 
Οι φάκελοι των oικovoμικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται από την 

Επιτροπή και φυλάσσονται, προκειμένου να αποσφραγισθούν, αφού ολοκληρωθεί η 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από σχετική πρόσκληση. 

2. Η Επιτροπή ελέγχει τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής ως προς την 

πληρότητα και την νομιμότητα τους. 

 
3. Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας, μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. 
 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, η 

Επιτροπή συντάσσει ενιαίο πρακτικό για την καταχώριση όσων υπέβαλαν προσφορές, για τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και για την 

απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των 

τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα 

ανωτέρω. 
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4. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής  η αρμόδια επιτροπή έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις 

της παρούσας 

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 

κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 

την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της 

προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ 

αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία 

δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 

117 του ν.4412/2016. 

 

Εν συνεχεία η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στην 

αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών και τη σύνταξη του πρακτικού αξιολόγησης το 

οποίο και διαβιβάζεται στο Αποφασίζων Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής μέσω του Γραφείου 

Προμηθειών. 

 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 

επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) 

αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, τα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά του 

άρθρου 80 (Ν.4412/2016),τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 

προβλέπονται  στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016.  

Αναλυτικότερα: 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 

άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. 

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία 
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κήρυξης πτώχευσης, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν  

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή, δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

δικαστική απόφαση. 

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Για τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με συγκεκριμένο χρόνο ισχύος (π.χ. ασφαλιστική – 
φορολογική ενημερότητα) ή που δεν καλύπτουν όλη τη ζητούμενη χρονικό περίοδο (δηλαδή 
από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης), ο οικονομικός φορέας οφείλει κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης να υποβάλλει περισσότερα του ενός δικαιολογητικά, ώστε να 
αποδεικνύεται η μη ύπαρξη των λόγων αποκλεισμού και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής και για το χρονικό σημείο της υποβολής της προσφοράς. 

Στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

δ) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί 

πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, χωρίς να 

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης προς τον 

προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού ή Εμπορικού μητρώου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

Το παραπάνω αποδεικτικό να έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του. 

στ) Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης: 

I. Για Ανώνυμη εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, 

τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η 

ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

II. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

III. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει 

επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  
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ζ) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος, παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή η οποία 

προβαίνει στην αποσφράγισή του την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από σχετική 

πρόσκληση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 

1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, 

το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί 

τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 

των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 

αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα 

αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της 

διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 

ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται 

με την απόφαση κατακύρωσης. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει.   

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016. 

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

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται, εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

(α) άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στο άρθρο 9 της 

παρούσας ένστασης και 

(β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η παροχή των υπηρεσιών, υποχρεούται 
να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης, για 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, ισχύος μέχρι την επιστροφή της.   
 

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του 

ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια 
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διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά.  

Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 

σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να 

μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη 

λήξη αυτής.  

ΑΡΘΡΟ  14 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 

127 του Ν. 4412/2016, για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη 

διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) 

ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).  

 

Ειδικότερα: 

1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 

μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει σύμφωνα με 

τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από 

το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

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

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 

σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 

ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

ΑΡΘΡΟ 16 

ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€). 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 

υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 
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Η υποβολή των τιμολογίων συνοδεύεται με την έκδοση του πρωτοκόλλου ποσοτικής και 

ποιοτικής εκτέλεσης, τόσο για την προμήθεια όσο και για τις εργασίες, που βεβαιώνει την καλή 

εκτέλεση των όρων της διακήρυξης καθώς και όλων των όρων της σύμβασης, υπογεγραμμένο 

από τριμελή Επιτροπή που ορίζεται από το Νοσοκομείο. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την 

εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.). 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων.  

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 

Νοσοκομείο  καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ.Ζ5 

«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

H προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή 

εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, που αφορούν στην εκτέλεση 

της σύμβασης, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του 

Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών 

κ.λπ.). 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  

 ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε 

άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ.ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 

36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007. 

 ποσοστό 0,07%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του 

άρθρου 44 του Ν. 4605/2019 με το οποίο αντικαταστάθηκε το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 

του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α  ́ 204 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 

4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 

του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς 

υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού). 

 Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με 

την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016(ο χρόνος και η διαδικασία κράτησης των ως 

άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω 

κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών). 

 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και  

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

 Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας ( 2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης 

μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, (η 

οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ εδάφιο ε του Ν. 3580/2007. 
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 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 

8% ή 4% αντιστοίχως. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1.Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 

της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 

υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του 

για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α)για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 

και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 

έχει εκτελεστεί πλήρως. 

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία 
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νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να 

αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου 

καθίσταται ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το 

γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο 

Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου 

ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω 

γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν 

απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός 

ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι 

αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος. 

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του 

αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. 

 

AΡΘΡΟ 19.  

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Την επίβλεψη των παραπάνω εργασιών θα έχει το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου με τις 

παρατηρήσεις και τις υποδείξεις του οποίου υποχρεούται να συμμορφώνεται ο ανάδοχος. 

Η ποιότητα των υλικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ελέγχεται από το Τεχνικό Τμήμα 
του Νοσοκομείου.  

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και των υπό προμήθεια υλικών, γίνεται από 

τριμελή επιτροπή παραλαβής υπαλλήλων του Νοσοκομείου που συγκροτείται για το σκοπό 

αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής εκδίδονται τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής 

εκτέλεσης των εργασιών και παραλαβής των υλικών, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 

ανάδοχος. 

 

Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών και η τοποθέτησή τους θα γίνει με έξοδα και ευθύνη 

της προμηθεύτριας εταιρείας. Ο προμηθευτής υποχρεούται να λάβει όλα τα προστατευτικά 

μέτρα που προβλέπονται από το νόμο για τις εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης.  

 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 

αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί 

αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών  και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 

λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να 

είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 

σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον 
εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

 Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο 
μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, με σειρά προτεραιότητας και ισχύος: α) ο 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, β) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, γ) η 
τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή, δ) οι διευκρινιστικές του επιστολές. 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, 

εφόσον απορρέει απ' αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου και αφορά 

(ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ 

και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο 

λύση της, επιλύεται κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. 

Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία 

γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της 

αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί 

την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά 

προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση Υπηρεσίας ή θα σχετίζεται μ' 

αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' 

ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του 

Δημοσίου διατάξεις (Ν.4412/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η εφαρμογή των 

διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που 
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απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής 

ισχύουσας νομοθεσίας. 

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει 

μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη 

σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.    

                                                                                             

                                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

 

                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





24 

 

 

ΜΕΡΟΣ  Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €33.000,00 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Σας θέτουμε υπόψη ότι κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο να γίνουν εργασίες βαφής, 
αντικατάστασης δαπέδων και πλακιδίων τοίχων, αντικατάσταση της ψευδοροφής, 
αντικατάσταση πέντε (5) θυρών στους χώρους του Ακτινολογικού τμήματος, σύμφωνα με το 
Σκαρίφημα 1 (γραμμοσκιασμένοι χώροι). Οι χώροι αυτοί, έχουν βαφεί προ εικοσαετίας και 
έχουν υποστεί πολλές φθορές. Για τον λόγο αυτό κρίνεται επιβεβλημένη, η ανακαίνιση του 
χώρου, για λόγους υγιεινής και την αποφυγή εστιών μικροβίων. 

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή 
του Τεχνικού Τμήματος του Νοσοκομείου. 

Το κόστος των υλικών εκτιμάται ότι είναι περίπου 19.000,00 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Το κόστος εκτέλεσης των εργασιών εκτιμάται ότι είναι περίπου 14.000,00 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΥΛΙΚΑ 

 

1. Υλικά χρωματισμών (υδατοδιάλυτη οικολογική αντιμικροβιακή ριπουλίνη ή υδροδιαλυτό 
αντιμικροβιακό οικολογικό πλαστικό ή αντιμικροβιακό υδρόχρωμα), για παράθυρα, 
εξωτερικές σωληνώσεις και κατακόρυφες επιφάνειες, συνολικού εμβαδού 415 τ.μ. 

2. Αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντόπαστα 

3. Πλαστικά φύλλα δαπέδου σε ρολά από χλωριούχο πολυβινίλιο ομοιογενές και 
αυτογυαλιζόμενο (PVC) νέας γενιάς ενισχυμένο με πολυουρεθάνη, συνολικής 
επιφάνειας 135 τ.μ. 

4. Πλακίδια δαπέδου GROUP4, συνολικής επιφάνειας 24 τ.μ. 

5. Πλακίδια τοίχου GROUP1, συνολικής επιφάνειας 84 τ.μ. 

6. Κατακόρυφο χώρισμα από τσιμεντοσανίδα (διαστάσεων 0,75x2,15 μ.) 

7. Σύστημα ψευδοροφής, με σκελετό από γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικής 
βαφής, βαμμένη στις ορατές πλευρές και ορυκτή ίνα 600x600mm συνολικής 
επιφάνειας 132 τ.μ. 

8. Δεκαοκτώ (18) φωτιστικά με τέσσερις λάμπες LED Τ8 τύπου φθορίου διπλής 
παραβολικότητας (ανεστραμμένο καθρέπτη και περσίδες), για ψευδοροφή διαστάσεων 
600x600 mm, καθώς και τρία (3) επιτοίχια φωτιστικάσώματα στεγανά τύπου LED 

9. Τρεις ξύλινες θύρες διαστάσεων 1,00x2,15 μ. περίπου και μία ξύλινη θύρα διαστάσεων 
0,75x2,15 μ. 

10. Δίφυλλη θύρα αλουμινίου ανοιγόμενη με ένα ημισταθερό φύλλο, με διπλό τζάμι 
αδιαφανές στο πάνω τμήμα του και πάνελ αλουμινίου στο κάτω τμήμα του, πλήρες (με 
αρμοκάλυπτρα, κτλ), βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή (διαστάσεων 1,60x2,15 μ.). Θα 
φέρει επίσης μηχανισμό επαναφοράς βαρέως τύπου Νο3 (τύπου CISA), κλειδαριά με 
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μπίλια (τύπου FF, Ιταλική) και με αφαλό ασφαλείας, ενώ τα χερούλια/πόμολα θα είναι 
και από τις δύο πλευρές τύπου «Μπουλ».  

11. Προστατευτικά τοίχων, από μελαμίνη πλάτους 20-30 εκ., συνολικού μήκους 30 μ. 
περίπου 

 
12. Τέσσερις επενδύσεις από ανοξείδωτη λαμαρίνα, σχήματος L,με μήκος 1,0 μ. και κάθε 

σκέλος της θα έχει πλάτος 10 εκ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

Για την ορθή εφαρμογή και τοποθέτηση των υλικών στους χώρους που 
παρουσιάζονται στο Σκαρίφημα 1(γραμμοσκιασμένοι χώροι) απαιτούνται τα εξής: 

1. Καθαιρέσεις των προστατευτικών των τοίχων σε όλους τους προαναφερθέντες 
χώρους, καθώς και καθαίρεση του γκισέ της Γραμματείας. 

2. Απόξεση των σαθρών τμημάτων του επιχρίσματος και των παλαιών φθαρμένων 
χρωμάτων στους τοίχους, όπου αυτά έχουν αποκολληθεί. Αποκατάσταση των 
επιφανειών, όπου χρειάζεται, με κονίαμα και σπατουλάρισμα. Λόγω του συνδυασμού 
ύπαρξης φέρουσας τοιχοποιίας και προβλημάτων ανερχόμενης υγρασίας σε ορισμένα 
τμήματα των χώρων που θα ανακαινισθούν, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα 
υλικά αποκατάστασης των επιφανειών (να είναι διαπνέοντα, να μην περιέχουν γύψο, 
κτλ). 

3. Καθαίρεση της παλιάς μεταλλικής ψευδοροφής στους χώρους που θα ανακαινισθούν 
(στους γραμμοσκιασμένους χώρους του Σκαριφήματος 1, πλην του Χώρου 
Προσωπικού όπου υφίσταται ψευδοροφή από ορυκτές ίνες, του χώρου της Αποθήκης 
και των χώρων των αποδυτηρίων και του WCόπου δεν υφίσταται ψευδοροφή) καθώς 
και της υφιστάμενης ψευδοροφής ορυκτών ινών στον χώρο του WC/Κουζίνας. Η προς 
καθαίρεση επιφάνεια ψευδοροφής υπολογίζεται σε 118τ.μ.Ταυτόχρονα θα 
αποξηλωθούν και τα φωτιστικά που υφίστανται της μεταλλικής ψευδοροφής, τα οποία 
και θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία. 

4. Βαφή των τοίχων των προαναφερθέντων χώρων, εκτός από το χώρο της Αποθήκης, 
με χρώματα άριστης ποιότητας και  κατάλληλα για χώρους Νοσοκομείου, με 
υδατοδιάλυτη οικολογική αντιμικροβιακή ριπουλίνη ή με υδροδιαλυτό αντιμικροβιακό 
οικολογικό πλαστικό ή με αντιμικροβιακό υδρόχρωμα, σε χρωματισμούς της επιλογής 
της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι προς βαφή κατακόρυφες επιφάνειες υπολογίζονται σε 
383 τ.μ. Επίσης λόγω του συνδυασμού ύπαρξης φέρουσας τοιχοποιίας και 
προβλημάτων ανερχόμενης υγρασίας σε ορισμένα τμήματα των χώρων που θα 
βαφούν, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μηχανικές ιδιότητες των χρωμάτων 
που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. να είναι διαπνέοντα). Ειδικά για το χώρο της αποθήκης 
δεν απαιτείται βαφή των τοίχων της, εκτός εάν διαπιστωθούν σαθρά επιχρίσματα πίσω 
από την υφιστάμενη ντουλάπα, οπότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
αποκατασταθούν και να βαφούν. 

5. Βαφή των τεσσάρων μεγάλων παραθύρων διαστάσεων 1,25x1,60 μ. (στο Γραφείο 
Ιατρών, στο Γραφείο Διευθυντή, στο Χώρο Προσωπικού και στη Γραμματεία), καθώς 
και των εννιά μικρών παραθύρων (διαστάσεων 1,35x0,70 μ., 1,30x0,70 μ. και 
0,55x0,60 μ.) στους χώρους των WCκαι WC/Κουζίνας (βλέπε Σχέδια 1 και 2) και στις 
δύο όψεις τους, καθώς και της εξωτερικής μόνο όψης της θύρας του χώρου του 
ακτινοσκοπικού, με υδατοδιαλυτή αντιμικροβιακή ριπουλίνη, μετά την κατάλληλη 
προεργασία και αποκατάσταση των ξύλινων επιφανειών τους, με χρωματισμούς 
της επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

6. Βαφή των εξωτερικών σωληνώσεων με χρώμα αντιμικροβιακό, κατάλληλο για υψηλές 
θερμοκρασίες και γυαλιστερό για να καθαρίζεται εύκολα, αφού γίνει καλή απόξεση του 
παλαιού χρώματος και αποκατάσταση της επιφάνειας. 
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7. Αποξήλωση της παλιάς επίστρωσης δαπέδου σε όλους τους προαναφερθέντες 
χώρους, εκτός από τους χώρους της ράμπας, του WCκαι του WC/Κουζίνας. 
Περιλαμβάνει αφαίρεση των λεπτών επιστρώσεων με πλήρη απόξεση και αφαίρεση 
της στρώσης του συγκολλητικού υλικού. Το συνολικό εμβαδό της επιφάνειας 
αποξήλωσης υπολογίζεται σε 135τ.μ. περίπου. 

8. Καθαίρεση του χτιστού πάγκου με νιπτήρα και των υφιστάμενων ειδών υγιεινής, καθώς 
και αποξήλωση των υφιστάμενων πλακιδίων δαπέδου και τοίχου στους χώρους του 
WCκαι του WC/Κουζίνας. Το συνολικό εμβαδό της επιφάνειας αποξήλωσης 
υπολογίζεται σε 94τ.μ. πλακιδίων περίπου. 

9. Λόγω του ότι η πλάκα δαπέδου των χώρων που ανακαινίζονται είναι επί του εδάφους 
και έχουν παρατηρηθεί προβλήματα ανερχόμενης υγρασίας σε ορισμένα τμήματα των 
χώρων αυτών, μπορεί να απαιτηθεί η κατασκευή φρεατίων εκτόνωσης υγρασίας 
σε σημεία που θα υποδείξει η Τεχνική υπηρεσία. Ο αριθμός των φρεατίων υγρασίας 
δεν θα είναι σε καμιά περίπτωση παραπάνω από πέντε (5). 

Η κατασκευή ενός τέτοιου φρεατίου απαιτεί την δημιουργία οπής 20x20 εκ. στην πλάκα 
οπλισμένου σκυροδέματος του δαπέδου (θα χαραχθούν πρώτα τα περιμετρικά όρια 
της οπής με τροχό κοπής, ώστε κατά την χρήση του κρουστικού μηχανήματος να μην 
διαταραχθεί η πλάκα του δαπέδου πέρα από τα όρια της οπής) και εκχωμάτωση μέσα 
στην οπή έως βάθος 50 εκ., την τοποθέτηση κατακόρυφου διάτρητου σωλήνα PVC 
βαρέως τύπου, διαμέτρου Φ100 και μήκους 50 εκ., πλήρωση με χαλίκι/γαρμπίλι (όχι 
3Α) του κενού περιμετρικά του σωλήνα, τσιμεντάρισμα της οπής περιμετρικά του 
σωλήνα και τοποθέτηση πάνω στην οπή του σωλήνα τετράγωνης ανοξείδωτης σχάρας 
δαπέδου μπάνιου, 12x12 εκ., βαρέως τύπου, με δυνατότητα ανοίγματος/κλεισίματος. 

10. Επίστρωση με αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντόπαστα σε όσο πάχος και σε όσες στρώσεις 
χρειάζεται προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανωμαλίες και να γίνει λεία η επιφάνεια 
που θα τοποθετηθεί το νέο δάπεδο στους προαναφερθέντες χώρους (εκτός από τους 
χώρους της ράμπας, του WCκαι του WC/Κουζίνας). Περιλαμβάνονται υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

11. Τοποθέτηση νέας επίστρωσης δαπέδου σε όλους τους προαναφερθέντες χώρους, 
(εκτός από τους χώρους της ράμπας, του WCκαι του WC/Κουζίνας). Η νέα επίστρωση 
δαπέδου θα είναι με πλαστικά φύλλα σε ρολά από χλωριούχο πολυβινίλιο ομοιογενές 
και αυτογυαλιζόμενο (PVC) νέας γενιάς ενισχυμένο με πολυουρεθάνη για την αύξηση 
της αντοχής σε τριβή με χρώμα επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Επίσης, θα 
τοποθετηθεί σιλικόνη στα σημεία κατάληξης του δαπέδου με τους τοίχους. Το πλαστικό 
δάπεδο πρέπει να είναι ομοιογενές, άκαυστο, αντιολισθηρό, ανθεκτικό στη χρήση 
χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για καθάρισμα κτιρίων, κατάλληλο για 
βαριά χρήση, να είναι προέλευσης από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
συνοδεύεται από τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά καταλληλότητας. Τα φύλλα θα 
επικολλώνται με ειδική κόλλα, που προτείνεται από το εργοστάσιο του κατασκευαστή 
ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, πάνω σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό 
υπόστρωμα. Το συνολικό εμβαδό των νέων δαπέδων υπολογίζεται σε 135 τ.μ. 
περίπου.  

12. Τοποθέτηση πλακιδίων GROUP 4 στο δάπεδο (συνολικού εμβαδού 24 τ.μ. 
περίπου) και GROUP 1 στους τοίχους (συνολικού εμβαδού 84 τ.μ. περίπου, σε 
παρόμοιο ύψος με ταυτό των υφιστάμενων πλακιδίων που θα αποξηλωθούν) των 
χώρων του WCκαι του WC/Κουζίνας (βλέπε Σχέδια 1 και 2). Θα ληφθεί πρόνοια να 
δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις στο δάπεδο ώστε να μη μένουν στάσιμα νερά ή να 
βγαίνουν τα νερά από τους χώρους. Τα πλακίδια θα κολληθούν στο δάπεδο ή στην 
τοιχοποιία με ενισχυμένη κόλλα, αφού πρώτα γίνουν όλες οι απαραίτητες προεργασίες 
του υποστρώματος (π.χ. επιχρίσματα στις κατακόρυφες επιφάνειες όπου θα 
αποξηλωθούν τα υφιστάμενα πλακίδια, χρήση χαλαζιακού ασταριού στα υφιστάμενα 
μωσαϊκά, κτλ) και θα στοκαριστούν με αρμόστοκο αντιστοίχου χρώματος με αυτού των 
πλακιδίων. Τα κεραμικά πλακίδια θα είναι ανωτέρας ποιότητας ΑΑ και το χρώμα 
καθώς και οι διαστάσεις τους θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Θα 
κατασκευάζονται σε χώρα της Ε. Ε. 
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13. Τοποθέτηση νέου συστήματος ψευδοροφής ορυκτών ινών διαστάσεων 600x600mm 
στους χώρους που θα ανακαινισθούν (στους γραμμοσκιασμένους χώρους του Σχεδίου 
1, πλην του Χώρου Προσωπικού όπου υφίσταται ψευδοροφή από ορυκτές ίνες, του 
χώρου της Αποθήκης και του χώρου των Αποδυτηρίων όπου δεν υφίσταται 
ψευδοροφή). Ο σκελετός της ψευδοροφής θα αποτελείται από εμφανές σύστημα 
ανάρτησης ειδικά διαμορφωμένο, που επιτρέπει σε κάθε πλάκα ξεχωριστά να ανοίγει 
και να επανέρχεται στη θέση της χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στο σύνολο της 
κατασκευής. Ο σκελετός θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικής βαφής 
και βαμμένη στις ορατές πλευρές (24mm). Η συνολική επιφάνεια του νέου 
συστήματος ψευδοροφής υπολογίζεται σε 132 τ.μ. 

14. Προμήθεια και εγκατάσταση δεκαοκτώ (18)ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 4 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED T8 
ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (ανεστραμμένο καθρέπτη και 
περσίδες), για ψευδοροφή διαστάσεων 600x600 mm, πλήρη (μετά των λαμπτήρων 
τους, προδιαγραφών 4000Κ και τουλάχιστον 1500lm ο κάθε λαμπτήρας) και τριών (3) 
επιτοίχιων φωτιστικών σωμάτων στεγανά τύπου LED (για τους χώρους του WC). Τα 
φωτιστικά θα τοποθετηθούν στις θέσεις που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία, με 
σύνδεση εντός της ψευδοροφής με τις ηλεκτρικές γραμμές για παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 

15. Αποξήλωση τριών ξύλινων θυρών στο χώρο του Χειριστηρίου του Αξονικού 
(διαστάσεων 1,00x2,20 μ. και 0,75x2,15 μ.) και της ξύλινης θύρας της εισόδου του 
χώρου του WC/Κουζίνας (διαστάσεων 1,00x2,15 μ.) και τοποθέτηση νέων ξύλινων 
θυρών στα ίδια ανοίγματα. Οι διαστάσεις του ανοίγματος των θυρών που οδηγεί στα 
WCθα παραμείνει το ίδιο, ενώ το πλάτος του ανοίγματος της θύρας της εισόδου του 
χώρου του Χειριστηρίου θα αυξηθεί από 0,75 μ. στο 1,00 μ. Αναλυτικές προδιαγραφές 
των νέων ξύλινων θυρών, δίνονται στο Παράρτημα 1. Οι νέες θύρες θα πρέπει να 
ελεγχθούν από υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά την κατασκευή τους, με σκοπό 
την πιστοποίηση των προδιαγραφών τους.  

16. Αποξήλωση του δίφυλλου μεταλλικού κουφώματος της εισόδου του Ακτινολογικού 
τμήματος  (διαστάσεων 1,60x2,15 μ.) και τοποθέτηση νέου κουφώματος στο ίδιο 
άνοιγμα. Το νέο κούφωμα θα είναι αλουμινίου, δίφυλλο ανοιγόμενο με ένα ημισταθερό 
φύλλο, με διπλό τζάμι αδιαφανές στο πάνω τμήμα του και πάνελ αλουμινίου στο κάτω 
τμήμα του, πλήρες (με αρμοκάλυπτρα, κτλ), βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε 
χρώμα επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το ημισταθερό φύλλο θα έχει δύο σύρτες, 
πάνω και κάτω, με τον κάτω σύρτη να σταθεροποιείται σε πλάκα αλουμινίου με τρύπα 
που θα βιδωθεί στο δάπεδο. Το νέο κούφωμα θα είναι ενεργειακά πιστοποιημένο και 
θα φέρει πίσης μηχανισμό επαναφοράς βαρέως τύπου Νο3 (τύπου CISA), κλειδαριά 
με μπίλια (τύπου FF, Ιταλική) και με αφαλό ασφαλείας, ενώ τα χερούλια/πόμολα θα 
είναι και από τις δύο πλευρές τύπου «Μπουλ».   

17. Αποξήλωση των δύο ξύλινων θυρών (διαστάσεων 0,75x2,15 μ.) του χώρου των 
αποδυτηρίων. Στο άνοιγμα της μίας θύρας θα τοποθετηθεί διαχωριστικό κατακόρυφο 
χώρισμα από τσιμεντοσανίδα, ενώ στο άνοιγμα της άλλης θύρας θα τοποθετηθεί νέα 
θύρα, λακαριστή, σε χρώμα επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη 
μέρισμα στα υλικά της κάσας της ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα από 
πιθανή ανερχόμενη υγρασία της τοιχοποιίας. 

18. Τοποθέτηση νέων προστατευτικών τοίχων, από μελαμίνη πλάτους 20-30 εκ., στις 
θέσεις και στο ύψος που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, συνολικού 
μήκους 30 μ. περίπου. 

19. Τοποθέτηση νέων επενδύσεων από ανοξείδωτη λαμαρίνα, σχήματος L,σε 4 
κατακόρυφες ακμές των τοίχων, για προστασία τους από τα χτυπήματα των φορείων. 
Κάθε μία από τις ανοξείδωτες λαμαρίνες θα έχει μήκος 1,0 μ. και κάθε σκέλος της θα 
έχει πλάτος 10 εκ. 

20. Απομάκρυνση των μπαζών και όλων των άχρηστων υλικών που θα δημιουργηθούν 
λόγω των εργασιών, από τους χώρους του Νοσοκομείου. 
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Οι βαφές/χρωματισμοί περιλαμβάνουν και όλες τις απαιτούμενες εργασίες και μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, 
όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, κλπ. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία στοιχείων της κατασκευής 
(κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ).    

Οι υδραυλικές εργασίες που θα απαιτηθούν στους χώρους των WCθα πραγματοποιηθούν 
από τους υδραυλικούς του Τεχνικού Τμήματος του Νοσοκομείου, αλλά ο ανάδοχος οφείλει να 
συνεργαστεί μαζί τους ως προς το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν 
στους χώρους αυτούς. 

Την επίβλεψη όλων των παραπάνω θα έχει το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου με τις 
παρατηρήσεις και τις υποδείξεις του οποίου υποχρεούται να συμμορφώνεται ο ανάδοχος. Το 
Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να παρέχει υλικά  και εργαλεία στον ανάδοχο, ούτε έχει 
ευθύνη για τυχόν τραυματισμό εργαζομένων του. Οι υποχρεώσεις προς το Ι.Κ.Α. και λοιπούς 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται 
από το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου.  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση πριν την έναρξη της ανακαίνισης να καταθέσει ακριβές 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω και να λάβει την 
έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά από τον 
ανάδοχο, ώστε να μην δημιουργηθούν δυσλειτουργίες στο Ακτινολογικό Τμήμα κατά την 
διάρκεια της ανακαίνισης. Η απαιτούμενη χρονική διάρκεια της ανακαίνισης, όπως 
περιγράφονται παραπάνω, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες, 
συνεχόμενες ή μη (π.χ. σε μέρες εφημερίας του Νοσοκομείου μπορεί να μην επιτραπεί να 
πραγματοποιούνται εργασίες).  

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με γνώμονα την κατά το δυνατό μικρότερη ενόχληση της 
λειτουργίας του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την προστασία των υφιστάμενων μηχανημάτων του Ακτινολογικού Τμήματος από τη 
σκόνη κατά τη διάρκεια των εργασιών, καθώς η ορθή λειτουργία των συγκεκριμένων 
μηχανημάτων είναι ευαίσθητη στη σκόνη. Μάλιστα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε 
καθημερινή βάση μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών να παραδίδει τους 
κοινόχρηστους χώρους (διάδρομοι, κτλ) καθαρούς από σκόνη/βρωμιές που προήλθαν 
από τις εργασίες ανακαίνισης, κάνοντας χρήση δικών του μέσων καθαριότητας 
(ηλεκτρικής σκούπας, σφουγγαρίστρας, κτλ). 

Επίσης μετά τα πέρας της ανακαίνισης ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει εγγύηση καλής 
λειτουργίας των νέων θυρών για πέντε έτη και των υπολοίπων υλικών που 
τοποθετήθηκαν στους ανακαινισθέντες χώρους για δύο έτη (δηλαδή ο ανάδοχος θα έχει 
την υποχρέωση αποκατάστασης με δικά του έξοδα οποιασδήποτε αστοχίας/δυσλειτουργίας 
παρουσιαστεί για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα).  

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί χωριστά για την εργασία και χωριστά για τα υλικά για όλα όσα 
παρουσιάστηκαν αναλυτικά παραπάνω. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται για 
την προμήθεια των υλικών στις 19.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και για τις 
απαιτούμενες εργασίες στις 14.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών στον τόπο του έργου, μικροϋλικά, η 
εργασία πλήρους βαφής σε τόσες στρώσεις όσες ώστε να υπάρχει πλήρης καλυπτικότητα, η 
κατάλληλη προετοιμασία των  υποστρωμάτων, και εργασία πλήρους και επιμελημένης 
κατασκευής σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής για χώρους και επιφάνειες 
έτοιμες προς χρήση. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Προδιαγραφές νέων ξύλινων θυρών 
 

Οι θύρες κατασκευάζονται από τελάρο οξιάς 33*40mm. Εσωτερικά γίνεται πλήρωση του 
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τελάρου με διάτρητη μοριοσανίδα. Στα σημεία όπου τοποθετείται πόμολο, μεντεσέδες κλπ. 
μπαίνει ειδική ενίσχυση από ξυλεία οξιάς. Το ξύλινο τελάρο πρεσάρεται αμφίπλευρα με MDF ή 
HDF πάχους 3,2mm, το οποίο καλύπτεται αμφίπλευρα με φαινοπλαστικό φύλλο (HPL) 
πάχους 0,8mm. Το συνολικό πάχος της πόρτας είναι 41mm περίπου. 

Το φαινοπλαστικό υλικό (HPL) είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά και στη χάραξη και δεν 
επηρεάζεται από την υγρασία. Διαθέτει μεγάλη αντοχή στα χημικά και είναι επιτρεπτός ο 
καθαρισμός του ακόμη και με ισχυρά απολυμαντικά. Οι καθαριστικοί αυτοί παράγοντες δεν 
επηρεάζουν τις ιδιότητες του υλικού. Επίσης το φαινοπλαστικό υλικό (HPL) είναι εξαιρετικά 
μονολιθικό, δεν έχει πόρους και με αυτόν τον τρόπο  έχει κλειστή δομή, οι ρύποι δεν 
εισχωρούν στη μάζα του και είναι εύκολος ο καθαρισμός του. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ειδική ενίσχυση στα σημεία 
τοποθέτησης μεντεσέ 

 

 
 
Τελάρο οξιάς 33*40 mm. 
 
 
 
 
Ειδική ενίσχυση στο 
πόμολο-κλειδαριά 

 
Η πλήρωση του φατνώματος όπως προαναφέρθηκε γίνεται με πυρήνα μοριοσανίδας, 

πάχους 33 mm, που φέρει διατρήσεις κυκλικής διατομής 20mm, που απέχουν αξονικά μεταξύ 
τους 27 mm. Στα δύο πλαίσια της θύρας τοποθετείται καθ’ ύψος φιλέτο οξιάς 10mm. 

 

  
 
Η κάσα των θυρών θα είναι από οξιά ξηραντήριου, ώστε να καθίσταται ανθεκτική στις 

θερμοκρασιακές μεταβολές. 

Οι πόρτες θα φέρουν μηχανισμό επαναφοράς βαρέως τύπου Νο3 (τύπου CISA), τρεις 
μεντεσέδες (βαρέως τύπου, διπλούς με δυνατότητα ρύθμισης, τύπου SFS), κλειδαριές με 
μπίλια (τύπου FF, Ιταλικές) και με αφαλό ασφαλείας, ενώ τα χερούλια/πόμολα θα είναι και από 
τις δύο πλευρές τύπου «Μπουλ». 

 
Σκαρίφημα 1: Χώροι Ακτινολογικού Τμήματος, οι οποίοι θα ανακαινισθούν. 

Σχέδιο 1: Χώρος WC Ακτινολογικού Τμήματος, ο οποίος θα ανακαινισθεί. 

Σχέδιο2: Χώρος WC/Κουζίνας Ακτινολογικού Τμήματος, ο οποίος θα ανακαινισθεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης:                

Ημερομηνία Έκδοσης:               

Προς Γ.Ν.Θ « Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  

Τμήμα Προμηθειών Νοσ/μείου. οδός: Ελένης Ζωγράφου  , αριθμός:  2, Τ.Κ.:  54635, Πόλη:  

Θεσσαλονίκη .  

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ.       για ευρώ      . 

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών     , ΑΦΜ 

………… οδός       , αριθμός  , ως 

Ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας την υπ’  αριθμ.    σύμβαση, 

που θα καλύπτει την ανάθεση     , συνολικής αξίας    και 

ότι, σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή, η Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής αξίας χωρίς 

Φ.Π.Α.  της προμήθειας ειδών     και ποσού          . Μετά 

τα παραπάνω, η Τράπεζα     παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ 

της Εταιρείας (ή, σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιρειών: 1)   , 2) 

  , ξεχωριστά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων 

μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται 

προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, 

ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της Εταιρείας και χωρίς 

έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η Εταιρεία παρέβη 

ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε 

στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την     . 

       Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι 

να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι 

μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για 

την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 

αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

                                                                                 

        ( Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σ  Υ  Μ  Β  Α  Σ  Η 

No …./2020 

 
Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα την ….η ……….. του έτους 2020, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 
 
Αφενός 
Tο Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, με  διεύθυνση Ελένης Ζωγράφου 2, 
Τ.Κ.546 34, ΑΦΜ:999476217  που εκπροσωπείται νόμιμα υπό τον Διοικητή κ. Γεώργιο 
Κούτρα, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η  Αναθέτουσα 
Αρχή» 
 
Και αφετέρου 
Η εταιρεία, «…………………………» διεύθυνση ………………….., ……………. ΤΚ ….. 
Τηλ. ………,  Φαξ: ………., με  αριθμό  φορολογικού  μητρώου ………… , υπάγεται στη 
Δ.Ο.Υ …………  και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο 
Ανάδοχος». 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1)Την αριθ…..η/θέμα ….ο/…-…-2020 Απόφαση έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού,  
2) Την αριθ.002/2020 Διακήρυξη, 
3)Την αριθ.πρωτ……../…..-……-2020 προσφορά του αναδόχου,  
4)Την αριθ…..η/θέμα……ο/..-….-2020 Απόφαση του Νοσοκομείου, περί ανάθεσης   
προμήθειας υλικών και παροχής εργασιών τοποθέτησης τους για την ανακαίνιση των 
χώρων του ακτινολογικού τμήματος στην Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  
 
                          Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, 
των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση 
ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη 
ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα 
του χρονικού διαστήματος. 
Προσφορά: η προσφορά του αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για 
την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν.  
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του έργου. 
 

  ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της 
αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της σύμβασης για την 
προμήθεια υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησης τους για την ανακαίνιση των 
χώρων του ακτινολογικού τμήματος της Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».   
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Ο Ανάδοχος, αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσφέρει τις υπηρεσίες του, οι οποίες πρέπει 
να είναι σύμφωνες με την προσφορά και την Διακήρυξη, όπως αναλυτικά περιγράφεται 
παρακάτω: 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΥΛΙΚΑ 

 

13. Υλικά χρωματισμών (υδατοδιάλυτη οικολογική αντιμικροβιακή ριπουλίνη ή υδροδιαλυτό 
αντιμικροβιακό οικολογικό πλαστικό ή αντιμικροβιακό υδρόχρωμα), για παράθυρα, 
εξωτερικές σωληνώσεις και κατακόρυφεςεπιφάνειες,συνολικού εμβαδού 415 τ.μ. 

14. Αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντόπαστα 

15. Πλαστικά φύλλα δαπέδου σε ρολά από χλωριούχο πολυβινίλιο ομοιογενές και 
αυτογυαλιζόμενο (PVC) νέας γενιάς ενισχυμένο με πολυουρεθάνη, συνολικής 
επιφάνειας 135 τ.μ. 

16. Πλακίδια δαπέδου GROUP4, συνολικής επιφάνειας 24 τ.μ. 

17. Πλακίδια τοίχου GROUP1, συνολικής επιφάνειας 84 τ.μ. 

18. Κατακόρυφο χώρισμα από τσιμεντοσανίδα (διαστάσεων 0,75x2,15 μ.) 

19. Σύστημα ψευδοροφής, με σκελετό από γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικής 
βαφής, βαμμένη στις ορατές πλευρές και ορυκτή ίνα 600x600mm συνολικής 
επιφάνειας 132 τ.μ. 

20. Δεκαοκτώ (18) φωτιστικά με τέσσερις λάμπες LED Τ8 τύπου φθορίου διπλής 
παραβολικότητας (ανεστραμμένο καθρέπτη και περσίδες), για ψευδοροφή διαστάσεων 
600x600 mm, καθώς και τρία (3) επιτοίχια φωτιστικάσώματα στεγανά τύπου LED 

21. Τρεις ξύλινες θύρες διαστάσεων 1,00x2,15 μ. περίπου και μία ξύλινη θύρα διαστάσεων 
0,75x2,15 μ. 

22. Δίφυλλη θύρα αλουμινίου ανοιγόμενη με ένα ημισταθερό φύλλο, με διπλό τζάμι 
αδιαφανές στο πάνω τμήμα του και πάνελ αλουμινίου στο κάτω τμήμα του, πλήρες (με 
αρμοκάλυπτρα, κτλ), βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή (διαστάσεων 1,60x2,15 μ.). Θα 
φέρει επίσης μηχανισμό επαναφοράς βαρέως τύπου Νο3 (τύπου CISA), κλειδαριά με 
μπίλια (τύπου FF, Ιταλική) και με αφαλό ασφαλείας, ενώ τα χερούλια/πόμολα θα είναι 
και από τις δύο πλευρές τύπου «Μπουλ».  

23. Προστατευτικά τοίχων, από μελαμίνη πλάτους 20-30 εκ., συνολικού μήκους 30 μ. 
περίπου 

 
24. Τέσσερις επενδύσεις από ανοξείδωτη λαμαρίνα, σχήματος L,με μήκος 1,0 μ. και κάθε 

σκέλος της θα έχει πλάτος 10 εκ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

Για την ορθή εφαρμογή και τοποθέτηση των υλικών στους χώρους που 
παρουσιάζονται στο Σκαρίφημα 1(γραμμοσκιασμένοι χώροι) απαιτούνται τα εξής: 

21. Καθαιρέσεις των προστατευτικών των τοίχων σε όλους τους προαναφερθέντες 
χώρους, καθώς και καθαίρεση του γκισέ της Γραμματείας. 

22. Απόξεση των σαθρών τμημάτων του επιχρίσματος και των παλαιών φθαρμένων 
χρωμάτων στους τοίχους, όπου αυτά έχουν αποκολληθεί. Αποκατάσταση των 
επιφανειών, όπου χρειάζεται, με κονίαμα και σπατουλάρισμα. Λόγω του συνδυασμού 
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ύπαρξης φέρουσας τοιχοποιίας και προβλημάτων ανερχόμενης υγρασίας σε ορισμένα 
τμήματα των χώρων που θα ανακαινισθούν, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα 
υλικά αποκατάστασης των επιφανειών (να είναι διαπνέοντα, να μην περιέχουν γύψο, 
κτλ). 

23. Καθαίρεση της παλιάς μεταλλικής ψευδοροφής στους χώρους που θα ανακαινισθούν 
(στους γραμμοσκιασμένους χώρους του Σκαριφήματος 1, πλην του Χώρου 
Προσωπικού όπου υφίσταται ψευδοροφή από ορυκτές ίνες, του χώρου της Αποθήκης 
και των χώρων των αποδυτηρίων και του WCόπου δεν υφίσταται ψευδοροφή) καθώς 
και της υφιστάμενης ψευδοροφής ορυκτών ινών στον χώρο του WC/Κουζίνας. Η προς 
καθαίρεση επιφάνεια ψευδοροφής υπολογίζεται σε 118τ.μ.Ταυτόχρονα θα 
αποξηλωθούν και τα φωτιστικά που υφίστανται της μεταλλικής ψευδοροφής, τα οποία 
και θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία. 

24. Βαφή των τοίχων των προαναφερθέντων χώρων, εκτός από το χώρο της Αποθήκης, 
με χρώματα άριστης ποιότητας και  κατάλληλα για χώρους Νοσοκομείου, με 
υδατοδιάλυτη οικολογική αντιμικροβιακήριπουλίνη ή με υδροδιαλυτό αντιμικροβιακό 
οικολογικό πλαστικό ή με αντιμικροβιακό υδρόχρωμα, σε χρωματισμούς της επιλογής 
της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι προς βαφή κατακόρυφες επιφάνειες υπολογίζονται σε 
383 τ.μ. Επίσης λόγω του συνδυασμού ύπαρξης φέρουσας τοιχοποιίας και 
προβλημάτων ανερχόμενης υγρασίας σε ορισμένα τμήματα των χώρων που θα 
βαφούν, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μηχανικές ιδιότητες των χρωμάτων 
που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. να είναι διαπνέοντα). Ειδικά για το χώρο της αποθήκης 
δεν απαιτείται βαφή των τοίχων της, εκτός εάν διαπιστωθούν σαθρά επιχρίσματα πίσω 
από την υφιστάμενη ντουλάπα, οπότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
αποκατασταθούν και να βαφούν. 

25. Βαφή των τεσσάρων μεγάλων παραθύρων διαστάσεων 1,25x1,60 μ. (στο Γραφείο 
Ιατρών, στο Γραφείο Διευθυντή, στο Χώρο Προσωπικού και στη Γραμματεία), καθώς 
και των εννιά μικρών παραθύρων (διαστάσεων 1,35x0,70 μ., 1,30x0,70 μ. και 
0,55x0,60 μ.) στους χώρους των WCκαι WC/Κουζίνας (βλέπε Σχέδια 1 και 2) και στις 
δύο όψεις τους, καθώς και της εξωτερικής μόνο όψης της θύρας του χώρου του 
ακτινοσκοπικού,με υδατοδιαλυτή αντιμικροβιακή ριπουλίνη, μετά την κατάλληλη 
προεργασία και αποκατάσταση των ξύλινων επιφανειών τους, με χρωματισμούς 
της επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

26. Βαφή των εξωτερικών σωληνώσεων με χρώμα αντιμικροβιακό, κατάλληλο για υψηλές 
θερμοκρασίες και γυαλιστερό για να καθαρίζεται εύκολα, αφού γίνει καλή απόξεση του 
παλαιού χρώματος και αποκατάσταση της επιφάνειας. 

27. Αποξήλωση της παλιάς επίστρωσης δαπέδου σε όλους τους προαναφερθέντες 
χώρους, εκτός από τους χώρους της ράμπας, του WCκαι του WC/Κουζίνας. 
Περιλαμβάνει αφαίρεση των λεπτών επιστρώσεων με πλήρη απόξεση και αφαίρεση 
της στρώσης του συγκολλητικού υλικού. Το συνολικό εμβαδό της επιφάνειας 
αποξήλωσης υπολογίζεται σε 135τ.μ. περίπου. 

28. Καθαίρεση του χτιστού πάγκου με νιπτήρα και των υφιστάμενων ειδών υγιεινής, καθώς 
και αποξήλωση των υφιστάμενων πλακιδίων δαπέδου και τοίχου στους χώρους του 
WCκαι του WC/Κουζίνας. Το συνολικό εμβαδό της επιφάνειας αποξήλωσης 
υπολογίζεται σε 94τ.μ. πλακιδίων περίπου. 

29. Λόγω του ότι η πλάκα δαπέδου των χώρων που ανακαινίζονται είναι επί του εδάφους 
και έχουν παρατηρηθεί προβλήματα ανερχόμενης υγρασίας σε ορισμένα τμήματα των 
χώρων αυτών, μπορεί να απαιτηθεί η κατασκευή φρεατίων εκτόνωσης υγρασίας 
σε σημεία που θα υποδείξει η Τεχνική υπηρεσία. Ο αριθμός των φρεατίων υγρασίας 
δεν θα είναι σε καμιά περίπτωση παραπάνω από πέντε (5). 

Η κατασκευή ενός τέτοιου φρεατίου απαιτεί την δημιουργία οπής 20x20 εκ. στην πλάκα 
οπλισμένου σκυροδέματος του δαπέδου (θα χαραχθούν πρώτα τα περιμετρικά όρια 
της οπής με τροχό κοπής, ώστε κατά την χρήση του κρουστικού μηχανήματος να μην 
διαταραχθεί η πλάκα του δαπέδου πέρα από τα όρια της οπής) και εκχωμάτωση μέσα 
στην οπή έως βάθος 50 εκ., την τοποθέτηση κατακόρυφου διάτρητου σωλήνα PVC 
βαρέως τύπου, διαμέτρου Φ100 και μήκους 50 εκ., πλήρωση με χαλίκι/γαρμπίλι (όχι 
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3Α) του κενού περιμετρικά του σωλήνα, τσιμεντάρισμα της οπής περιμετρικά του 
σωλήνα και τοποθέτηση πάνω στην οπή του σωλήνα τετράγωνης ανοξείδωτης σχάρας 
δαπέδου μπάνιου, 12x12 εκ., βαρέως τύπου, με δυνατότητα ανοίγματος/κλεισίματος. 

30. Επίστρωση με αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντόπαστα σε όσο πάχος και σε όσες στρώσεις 
χρειάζεται προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανωμαλίες και να γίνει λεία η επιφάνεια 
που θα τοποθετηθεί το νέο δάπεδο στους προαναφερθέντες χώρους (εκτός από τους 
χώρους της ράμπας, του WCκαι του WC/Κουζίνας). Περιλαμβάνονται υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

31. Τοποθέτηση νέας επίστρωσης δαπέδου σε όλους τους προαναφερθέντες χώρους, 
(εκτός από τους χώρους της ράμπας, του WCκαι του WC/Κουζίνας). Η νέα επίστρωση 
δαπέδου θα είναι με πλαστικά φύλλα σε ρολά από χλωριούχο πολυβινίλιο ομοιογενές 
και αυτογυαλιζόμενο (PVC) νέας γενιάς ενισχυμένο με πολυουρεθάνη για την αύξηση 
της αντοχής σε τριβή με χρώμα επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Επίσης, θα 
τοποθετηθεί σιλικόνη στα σημεία κατάληξης του δαπέδου με τους τοίχους. Το πλαστικό 
δάπεδο πρέπει να είναι ομοιογενές, άκαυστο, αντιολισθηρό, ανθεκτικό στη χρήση 
χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για καθάρισμα κτιρίων, κατάλληλο για 
βαριά χρήση, να είναι προέλευσης από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
συνοδεύεται από τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά καταλληλότητας. Τα φύλλα θα 
επικολλώνται με ειδική κόλλα, που προτείνεται από το εργοστάσιο του κατασκευαστή 
ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, πάνω σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό 
υπόστρωμα. Το συνολικό εμβαδό των νέων δαπέδων υπολογίζεται σε 135 τ.μ. 
περίπου.  

32. Τοποθέτηση πλακιδίων GROUP 4 στο δάπεδο (συνολικού εμβαδού 24 τ.μ. 
περίπου) και GROUP 1 στους τοίχους (συνολικού εμβαδού 84 τ.μ. περίπου, σε 
παρόμοιο ύψος με ταυτό των υφιστάμενων πλακιδίων που θα αποξηλωθούν) των 
χώρων του WCκαι του WC/Κουζίνας (βλέπε Σχέδια 1 και 2). Θα ληφθεί πρόνοια να 
δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις στο δάπεδο ώστε να μη μένουν στάσιμα νερά ή να 
βγαίνουν τα νερά από τους χώρους. Τα πλακίδια θα κολληθούν στο δάπεδο ή στην 
τοιχοποιία με ενισχυμένη κόλλα, αφού πρώτα γίνουν όλες οι απαραίτητες προεργασίες 
του υποστρώματος (π.χ. επιχρίσματα στις κατακόρυφες επιφάνειες όπου θα 
αποξηλωθούν τα υφιστάμενα πλακίδια, χρήση χαλαζιακού ασταριού στα υφιστάμενα 
μωσαϊκά, κτλ) και θα στοκαριστούν με αρμόστοκο αντιστοίχου χρώματος με αυτού των 
πλακιδίων. Τα κεραμικά πλακίδια θα είναι ανωτέρας ποιότητας ΑΑ και το χρώμα 
καθώς και οι διαστάσεις τους θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Θα 
κατασκευάζονται σε χώρα της Ε. Ε. 

33. Τοποθέτηση νέου συστήματος ψευδοροφής ορυκτών ινών διαστάσεων 600x600mm 
στους χώρους που θα ανακαινισθούν (στους γραμμοσκιασμένους χώρους του Σχεδίου 
1, πλην του Χώρου Προσωπικού όπου υφίσταται ψευδοροφή από ορυκτές ίνες, του 
χώρου της Αποθήκης και του χώρου των Αποδυτηρίων όπου δεν υφίσταται 
ψευδοροφή). Ο σκελετός της ψευδοροφής θα αποτελείται από εμφανές σύστημα 
ανάρτησης ειδικά διαμορφωμένο, που επιτρέπει σε κάθε πλάκα ξεχωριστά να ανοίγει 
και να επανέρχεται στη θέση της χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στο σύνολο της 
κατασκευής. Ο σκελετός θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικής βαφής 
και βαμμένη στις ορατές πλευρές (24mm). Η συνολική επιφάνεια του νέου 
συστήματος ψευδοροφής υπολογίζεται σε 132 τ.μ. 

34. Προμήθεια και εγκατάσταση δεκαοκτώ (18)ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 4 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED T8 
ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (ανεστραμμένο καθρέπτη και 
περσίδες), για ψευδοροφή διαστάσεων 600x600 mm, πλήρη (μετά των λαμπτήρων 
τους, προδιαγραφών 4000Κ και τουλάχιστον 1500lm ο κάθε λαμπτήρας) και τριών (3) 
επιτοίχιων φωτιστικών σωμάτων στεγανά τύπου LED (για τους χώρους του WC). Τα 
φωτιστικά θα τοποθετηθούνστις θέσεις που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία, με 
σύνδεση εντός της ψευδοροφής με τις ηλεκτρικές γραμμές για παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 

35. Αποξήλωση τριών ξύλινων θυρών στο χώρο του Χειριστηρίου του Αξονικού 
(διαστάσεων 1,00x2,20 μ. και 0,75x2,15 μ.) και της ξύλινης θύρας της εισόδου του 
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χώρου του WC/Κουζίνας (διαστάσεων 1,00x2,15 μ.)και τοποθέτηση νέων ξύλινων 
θυρών στα ίδια ανοίγματα. Οι διαστάσεις του ανοίγματος των θυρών που οδηγεί στα 
WCθα παραμείνει το ίδιο, ενώ το πλάτος του ανοίγματος της θύρας της εισόδου του 
χώρου του Χειριστηρίου θα αυξηθεί από 0,75 μ. στο 1,00 μ. Αναλυτικές προδιαγραφές 
των νέων ξύλινων θυρών, δίνονται στο Παράρτημα 1. Οι νέες θύρες θα πρέπει να 
ελεγχθούν από υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά την κατασκευή τους, με σκοπό 
την πιστοποίηση των προδιαγραφών τους.  

36. Αποξήλωση του δίφυλλου μεταλλικού κουφώματος της εισόδου του Ακτινολογικού 
τμήματος  (διαστάσεων 1,60x2,15 μ.) και τοποθέτηση νέου κουφώματος στο ίδιο 
άνοιγμα. Το νέο κούφωμα θα είναι αλουμινίου, δίφυλλο ανοιγόμενο με ένα ημισταθερό 
φύλλο, με διπλό τζάμι αδιαφανές στο πάνω τμήμα του και πάνελ αλουμινίου στο κάτω 
τμήμα του, πλήρες (με αρμοκάλυπτρα, κτλ), βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε 
χρώμα επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το ημισταθερό φύλλο θα έχει δύο σύρτες, 
πάνω και κάτω, με τον κάτω σύρτη να σταθεροποιείται σε πλάκα αλουμινίου με τρύπα 
που θα βιδωθεί στο δάπεδο. Το νέο κούφωμα θα είναι ενεργειακά πιστοποιημένο και 
θα φέρει πίσης μηχανισμό επαναφοράς βαρέως τύπου Νο3 (τύπου CISA), κλειδαριά 
με μπίλια (τύπου FF, Ιταλική) και με αφαλό ασφαλείας, ενώ τα χερούλια/πόμολα θα 
είναι και από τις δύο πλευρές τύπου «Μπουλ».   

37. Αποξήλωση των δύο ξύλινων θυρών (διαστάσεων 0,75x2,15 μ.) του χώρου των 
αποδυτηρίων. Στο άνοιγμα της μίας θύρας θα τοποθετηθεί διαχωριστικό κατακόρυφο 
χώρισμα από τσιμεντοσανίδα, ενώ στο άνοιγμα της άλλης θύρας θα τοποθετηθεί νέα 
θύρα, λακαριστή, σε χρώμα επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη 
μέρισμα στα υλικά της κάσας της ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα από 
πιθανή ανερχόμενη υγρασία της τοιχοποιίας. 

38. Τοποθέτηση νέων προστατευτικών τοίχων, από μελαμίνη πλάτους 20-30 εκ., στις 
θέσεις και στο ύψος που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, συνολικού 
μήκους 30 μ. περίπου. 

39. Τοποθέτηση νέων επενδύσεων από ανοξείδωτη λαμαρίνα, σχήματος L,σε 4 
κατακόρυφες ακμές των τοίχων, για προστασία τους από τα χτυπήματα των φορείων. 
Κάθε μία από τις ανοξείδωτες λαμαρίνες θα έχει μήκος 1,0 μ. και κάθε σκέλος της θα 
έχει πλάτος 10 εκ. 

40. Απομάκρυνση των μπαζών και όλων των άχρηστων υλικών που θα δημιουργηθούν 
λόγω των εργασιών, από τους χώρους του Νοσοκομείου. 

 
Οι βαφές/χρωματισμοί περιλαμβάνουν και όλες τις απαιτούμενες εργασίες και μικροϋλικά 

για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, 
όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, κλπ. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία στοιχείων της κατασκευής 
(κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ).    

Οι υδραυλικές εργασίες που θα απαιτηθούν στους χώρους των WCθα πραγματοποιηθούν 
από τους υδραυλικούς του Τεχνικού Τμήματος του Νοσοκομείου, αλλά ο ανάδοχος οφείλει να 
συνεργαστεί μαζί τους ως προς το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν 
στους χώρους αυτούς. 

Την επίβλεψη όλων των παραπάνω θα έχει το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου με τις 
παρατηρήσεις και τις υποδείξεις του οποίου υποχρεούται να συμμορφώνεται ο ανάδοχος. Το 
Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να παρέχει υλικά  και εργαλεία στον ανάδοχο, ούτε έχει 
ευθύνη για τυχόν τραυματισμό εργαζομένων του. Οι υποχρεώσεις προς το Ι.Κ.Α. και λοιπούς 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται 
από το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου.  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση πριν την έναρξη της ανακαίνισης να καταθέσει ακριβές 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω και να λάβει την 
έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά από τον 





39 

 

ανάδοχο, ώστε να μην δημιουργηθούν δυσλειτουργίες στο Ακτινολογικό Τμήμα κατά την 
διάρκεια της ανακαίνισης. Η απαιτούμενη χρονική διάρκεια της ανακαίνισης, όπως 
περιγράφονται παραπάνω, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες, 
συνεχόμενες ή μη (π.χ. σε μέρες εφημερίας του Νοσοκομείου μπορεί να μην επιτραπεί να 
πραγματοποιούνται εργασίες).  

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με γνώμονα την κατά το δυνατό μικρότερη ενόχληση της 
λειτουργίας του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την προστασία των υφιστάμενων μηχανημάτων του Ακτινολογικού Τμήματος από τη 
σκόνη κατά τη διάρκεια των εργασιών, καθώς η ορθή λειτουργία των συγκεκριμένων 
μηχανημάτων είναι ευαίσθητη στη σκόνη. Μάλιστα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε 
καθημερινή βάση μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών να παραδίδει τους 
κοινόχρηστους χώρους (διάδρομοι, κτλ) καθαρούς από σκόνη/βρωμιές που προήλθαν 
από τις εργασίες ανακαίνισης, κάνοντας χρήση δικών του μέσων καθαριότητας 
(ηλεκτρικής σκούπας, σφουγγαρίστρας, κτλ). 

Επίσης μετά τα πέρας της ανακαίνισης ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει εγγύηση καλής 
λειτουργίας των νέων θυρών για πέντε έτη και των υπολοίπων υλικών που 
τοποθετήθηκαν στους ανακαινισθέντες χώρους για δύο έτη (δηλαδή ο ανάδοχος θα έχει 
την υποχρέωση αποκατάστασης με δικά του έξοδα οποιασδήποτε αστοχίας/δυσλειτουργίας 
παρουσιαστεί για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα).  

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί χωριστά για την εργασία και χωριστά για τα υλικά για όλα όσα 
παρουσιάστηκαν αναλυτικά παραπάνω. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται για 
την προμήθεια των υλικών στις 19.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και για τις 
απαιτούμενες εργασίες στις 14.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών στον τόπο του έργου, μικροϋλικά, η 
εργασία πλήρους βαφής σε τόσες στρώσεις όσες ώστε να υπάρχει πλήρης καλυπτικότητα, η 
κατάλληλη προετοιμασία των  υποστρωμάτων, και εργασία πλήρους και επιμελημένης 
κατασκευής σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής για χώρους και επιφάνειες 
έτοιμες προς χρήση. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Προδιαγραφές νέων ξύλινων θυρών 
 

Οι θύρες κατασκευάζονται από τελάρο οξιάς 33*40mm. Εσωτερικά γίνεται πλήρωση του 
τελάρου με διάτρητη μοριοσανίδα. Στα σημεία όπου τοποθετείται πόμολο, μεντεσέδες κλπ. 
μπαίνει ειδική ενίσχυση από ξυλεία οξιάς. Το ξύλινο τελάρο πρεσάρεται αμφίπλευρα με MDF ή 
HDF πάχους 3,2mm, το οποίο καλύπτεται αμφίπλευρα με φαινοπλαστικό φύλλο (HPL) 
πάχους 0,8mm. Το συνολικό πάχος της πόρτας είναι 41mm περίπου. 

Το φαινοπλαστικό υλικό (HPL) είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά και στη χάραξη και δεν 
επηρεάζεται από την υγρασία. Διαθέτει μεγάλη αντοχή στα χημικά και είναι επιτρεπτός ο 
καθαρισμός του ακόμη και με ισχυρά απολυμαντικά. Οι καθαριστικοί αυτοί παράγοντες δεν 
επηρεάζουν τις ιδιότητες του υλικού. Επίσης το φαινοπλαστικό υλικό (HPL) είναι εξαιρετικά 
μονολιθικό, δεν έχει πόρους και με αυτόν τον τρόπο  έχει κλειστή δομή, οι ρύποι δεν 
εισχωρούν στη μάζα του και είναι εύκολος ο καθαρισμός του. 

 





40 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ειδική ενίσχυση στα σημεία 
τοποθέτησης μεντεσέ 

 

 
 
Τελάρο οξιάς 33*40 mm. 
 
 
 
 
Ειδική ενίσχυση στο 
πόμολο-κλειδαριά 

 
Η πλήρωση του φατνώματος όπως προαναφέρθηκε γίνεται με πυρήνα μοριοσανίδας, 

πάχους 33 mm, που φέρει διατρήσεις κυκλικής διατομής 20mm, που απέχουν αξονικά μεταξύ 
τους 27 mm. Στα δύο πλαίσια της θύρας τοποθετείται καθ’ ύψος φιλέτο οξιάς 10mm. 

 

  
 
Η κάσα των θυρών θα είναι από οξιά ξηραντήριου, ώστε να καθίσταται ανθεκτική στις 

θερμοκρασιακές μεταβολές. 

Οι πόρτες θα φέρουν μηχανισμό επαναφοράς βαρέως τύπου Νο3 (τύπου CISA), τρεις 
μεντεσέδες (βαρέως τύπου, διπλούς με δυνατότητα ρύθμισης, τύπου SFS), κλειδαριές με 
μπίλια (τύπου FF, Ιταλικές) και με αφαλό ασφαλείας, ενώ τα χερούλια/πόμολα θα είναι και από 
τις δύο πλευρές τύπου «Μπουλ». 
 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  €………,….. άνευ ΦΠΑ, ήτοι €……..,….. με ΦΠΑ. 
 
Το κόστος προμήθειας των υλικών ανέρχεται στο ποσό των …….. Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ενώ και το κόστος εργασιών εγκατάστασής και τοποθέτησης 
ομοίως ανέρχεται στο ποσό των ……….. Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η απαιτούμενη χρονική διάρκεια της ανακαίνισης, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στις 
τεχνικές προδιαγραφές, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες, 
συνεχόμενες ή μη (π.χ. σε μέρες εφημερίας του Νοσοκομείου μπορεί να μην επιτραπεί να 
πραγματοποιούνται εργασίες). 
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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1. Για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής της σύμβασης, την οποία ο «β΄συμβαλλόμενος» 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα, έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους €…,… ισχύος μέχρι 
την επιστροφή της.   
 2.  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα 
ισχύος της σύμβασης, θα παραλαμβάνεται με μέριμνα και ευθύνη του «β΄ συμβαλλόμενου» 
από το γραφείο Προμηθειών.  
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
1.  Η πληρωμή του «αναδόχου» θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί με βάση τα 
νόμιμα δικαιολογητικά.  

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 
υποβολής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την 
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ.). 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων.  

 

2. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  

 ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε 

άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 

36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007. 

 ποσοστό 0,07%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του 

Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & 

το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 

«τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν 

λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ 

αυτού). 

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 

8% ή 4% αντιστοίχως. 

 Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) 

παρ.3 του άρθρου 350 του ν.4412/16 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

3. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν 

σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση κατά το χρόνο ισχύος της 

σύμβασης, καθώς και για το χρόνο ισχύος των νομίμων παρατάσεων. 

 

AΡΘΡΟ 7.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Την επίβλεψη των παραπάνω εργασιών θα έχει το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου με τις 

παρατηρήσεις και τις υποδείξεις του οποίου υποχρεούται να συμμορφώνεται ο ανάδοχος. 

Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται από το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου.  
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ΆΡΘΡΟ 8. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 

1.Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 

της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 

υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του 

για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 

και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 

έχει εκτελεστεί πλήρως. 

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

3. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

           Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 
σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να 
μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη 
λήξη αυτής.  
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          Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του προσφέροντα 
μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και 
οι απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση 
κοινοπραξίας.                                       
    

ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της. 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το 
έργο του (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 
3.  Ο  Ανάδοχος  θα  είναι  πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος  υπεύθυνος  για  την  τήρηση  
της  ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει 
στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
5. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία 
εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. 
6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
αναθέτουσας Αρχής. 

7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 10.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη 
περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και 
σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω 
τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε 
διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία 
να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του 
δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων.  

3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας 
του Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών θα γίνει από τριμελής επιτροπή που θα 
συγκροτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.  Έργο της επιτροπής είναι η διενέργεια του 
απαιτούμενου ελέγχου για την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
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εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, η εισήγηση για τη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

   
ΑΡΘΡΟ 12.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον 
εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

 Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο 
μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, με σειρά προτεραιότητας και ισχύος: α) ο 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, β) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, γ) η 
τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή, δ) οι διευκρινιστικές του επιστολές. 

 
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη 
της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του Αναδόχου και αφορά 
(ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ 
και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική 
αίτηση.  
 
Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία 
γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί 
της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο Ανάδοχος δεν 
αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη 
διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 
 
2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ 
αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ 
ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
 
Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα 
οποία, αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το ένα 
έλαβε ο Ανάδοχος 

Ο  Ι     Σ  Υ  Μ  Β  Α  Λ  Λ  Ο  Μ  Ε  Ν  Ο  Ι 

 

Για το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»                         Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ                               o              Ο                                                      

 

                        Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 
 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221908 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , Τ.Κ.546 34 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κ. ΣΛΙΑΚΑ 
- Τηλέφωνο: 2313322329 
- Ηλ. ταχυδρομείο: agdim-prom@3ype.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
www.oagiosdimitrios.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» 

CPV: (44100000-1),(50700000-2) 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): 002/2020 

 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 
 

                                                 
 

http://www.oagiosdimitrios.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογο5: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

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

Τμήματα Απάντηση: 

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

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 
για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 

(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 

οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου16 το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 
που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
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καταδικαστική απόφαση: [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν21: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης22, στην Ελλάδα 
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 24 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις26 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 
περιστάσεις27  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντων29, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης30; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι 
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επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση 
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς 
να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής33; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος 
συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη 
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 
φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής 34: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα στον 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται 
από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον τομέα και 
για τον αριθμό ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξής35: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 
εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y37 -και η 
αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 
εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται 
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, 
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, 
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 
αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 
τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγρα
φή 

ποσά ημερομ
ηνίες 

παραλήπ
τες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 
ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού 
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[....……] 
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5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, 
για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει 
να ανταποκρίνονται σε κάποιον 
ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 
για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 
από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 
την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
: 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με 
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 

 





64 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 
υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις 
όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα 
απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι45 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]46 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 
τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονται47, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν48. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 




		2020-10-23T13:24:23+0300




