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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ               Αναρτθτζα ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,  
1θ ΥΡΕ ΑΤΤΙΚΗΣ                   ςτθ Διαφγεια και ςτο Site του 
«Γ.Ν.Α  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-    Νοςοκομείου 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- 
ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Ρ.Δ.Δ     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ                  ΑΘΗΝΑ, 23/07/2019  
ΤΜΗΜΑ : ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      Αρ. Ρρωτ.: 11/07/475/24278 
ΓΑΦΕΙΟ      : ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      
Ρλθροφορίεσ: ΑΝ.ΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ    
Τθλζφωνο : 213 204 1707 
FAX  : 213 204 1989 
E-Mail : promithies@evaggelismos-hosp.gr 
Website:http://www.evaggelismos-hosp.gr/ 
 
  

       ΡΟΚΗΥΞΗ 140/2019 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Ρ Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε  Γ Ο Υ  

«Ρρομικεια –Τοποκζτθςθ δαπζδων πλαςτικισ φλθσ ςε χϊρουσ του Νοςοκομείου: 

-Μ.Ε.Θ.2,ΡΤ.ΡΑΤΕΑ -3οσ Δ 

-ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΥΡΝΟΥ ,ΡΑΛΑΙΟ ΚΤΙΙΟ-ΣΤ.2θ 

-ΔΙΑΔΟΜΟΣ 10ου  Α+Β , ΡΤ.ΑΧΕΡΑ 

-ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ,ΚΤΙΙΟ ΕΓΑΣΤΗΙΩΝ –ΣΤ.7θ 

-ΕΝΔΟΚΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΗΙΟ ,ΡΤ.ΑΧΕΡΑ-ΣΤ.3θ 

-4οσ Α (ΧΩΟΙ 430,431,432,433,434) 

& ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΔΑΡΕΔΟΥ ΣΕ ΧΩΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 

-Μ.Ε.Θ.1, ΡΤ.ΑΧΕΡΑ-3οσ Β 

-ΣΥΝΕΓΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ, ΡΤ.ΡΑΤΕΑ –ΣΤ.2θ Β 

 
με κριτιριο κατακφρωςθσ 

τθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά βάςει τιμισ  
 

 

mailto:promithies@evaggelismos-hosp.gr
http://www.evaggelismos-hosp.gr/
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ 
Ν.Ρ.Δ.Δ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»  

ΚΙΤΗΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ 
ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ  ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 
ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ  

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
Θμερομθνία: 06/08/2019 

Θμζρα: Τρίτθ 

Ϊρα: 12:00 μμ 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Το Γραωείο Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου  

ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΟΥ 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ- ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΔΑΡΕΔΩΝ 
ΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ΥΛΘΣ ΣΕ ΧΩΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44111000 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  
 
44.888,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)  

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ωσ ορίηει θ προκιρυξθ 

ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ 
 

Ωσ ορίηει θ προκιρυξθ 

ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΛΑΒΗΣ 
 

Ωσ ορίηει θ προκιρυξθ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
 

23/07/2019 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

23/07/2019 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 

23/07/2019 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν: 
1.1. Του Ρ.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ 
και τα κυβερνθτικά όργανα». 
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
1.3.Του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 
1.4 Των άρκρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ 
καταςκευισ δθμοςίων ζργων» (ΚΔΕ). 
1.5. Του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και 
άλλεσ διατάξεισ” καιτου ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για 
τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013».  
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1.6. Του ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ 
εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα», 
1.7. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
ιςχφει 
1.8. Του ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ  
1.9. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».  
1.10. Του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 
διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 
1.11 Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…». 
1.12. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 
1.13. Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των ωορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ». 
1.14. Του π.δ 113/2010 (Α 194) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ ιςχφει 
1.15.Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μζτρα Εωαρμογισ…..4127/2013».  

  
και 

2. Τισ αποφάςεισ: 

2.1. Τθν υπ’ αρικμ. 8 απόωαςθ τθσ 238θσ  Συνεδρίασ τθσ 7-6-2019 του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ του παρόντοσ Συνοπτικοφ 
Διαγωνιςμοφ  
2.4. Τισ προβλεπόμενεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ, (ΚΑΕ 0863), από τθν 
οποία κα χρθματοδοτθκεί το παρόν ζργο.  
2.5. Τθν αρικμ.703/2019 απόωαςθ  δζςμευςθσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ με ΑΔΑ:  
626Σ4690ΩΧ-ΨΓ. 

 
Ρ  Ο Κ Η  Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Συνοπτικό Διαγωνιςμό  για τθν επιλογι αναδόχου καταςκευισ  

του ζργου  «Ρρομικεια –Τοποκζτθςθ δαπζδων πλαςτικισ φλθσ ςε χϊρουσ του 

Νοςοκομείου: 

-Μ.Ε.Θ.2,ΡΤ.ΡΑΤΕΑ -3οσ Δ 

-ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΥΡΝΟΥ ,ΡΑΛΑΙΟ ΚΤΙΙΟ-ΣΤ.2θ 

-ΔΙΑΔΟΜΟΣ 10ου  Α+Β , ΡΤ.ΑΧΕΡΑ 

-ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ,ΚΤΙΙΟ ΕΓΑΣΤΗΙΩΝ –ΣΤ.7θ 

-ΕΝΔΟΚΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΗΙΟ ,ΡΤ.ΑΧΕΡΑ-ΣΤ.3θ 

-4οσ Α (ΧΩΟΙ 430,431,432,433,434) 

& ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΔΑΡΕΔΟΥ ΣΕ ΧΩΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 

-Μ.Ε.Θ.1, ΡΤ.ΑΧΕΡΑ-3οσΒ 

-ΣΥΝΕΓΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ, ΡΤ.ΡΑΤΕΑ –ΣΤ.2θ Β», 
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και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
μόνο βάςει τιμισ 

 
ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ρρωτόκολλο (Νο 317) 
«Γ.Ν.Α  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ-
ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47 
ΑΘΗΝΑ 

  06/08/2019 
      θμζρα Τρίτθ 

Και μζχρι ϊρα 
10:30πμ 

 «Γ.Ν.Α  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ- 
ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»     
ΓΑΦΕΙΟ 
ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
(Νο 319) 

 06/08/2019 
θμζρα Τρίτθ 
ϊρα 12:00μμ 

 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί φςτερα από προκεςμία δεκαπζντε  (15) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 
Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των 
προςφορϊν, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το 
διαγωνιςμό. 
Κατά τθν αποςωράγιςθ των προςωορϊν δικαιοφται να παρίςταται ο ςυμμετζχων ι ζνασ 
εκπρόςωποσ του κάκε ςυμμετζχοντα, ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει μαηί του τα κατά 
περίπτωςθ ζγγραωα που αποδεικνφουν τθν νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του ςυμμετζχοντα.   
 

ΜΕΟΣ  Αϋ 

 
ΑΘΟ 1:  ΚΥΙΟΣ ΤΟΥ ΖΓΟΥ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ:  
 
Κφριοσ του Ζργου και Φορζασ: «Γ.Ν.Α  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-
ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» 
Διεφκυνςθ:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47 
Υπεφκυνοσ επικοινωνίασ: ΑΝ.ΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Τθλζφωνο:213 204 1707 
Φαξ:213 204 1838 
E mail:promithies@evaggelismos-hosp.gr 
Site:www.evaggelismos-hosp.gr 

 
Ρροϊςτάμενθ Αρχι : ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ -ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ 
Εωόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ ι/και τα αποωαινόμενα όργανα του Φορζα Καταςκευισ 
καταργθκοφν, ςυγχωνευτοφν ι με οποιονδιποτε τρόπο μεταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ι εκτζλεςθσ του ζργου, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα και 
εγγράωωσ ςτουσ ενδιαωερόμενουσ/προςωζροντεσ ι ςτον ανάδοχο τα ςτοιχεία των 
υπθρεςιϊν ι αποωαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελοφν κακολικό 
διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπειςζρχονται ςτα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ τουσ. 
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ΑΘΟ 2: ΡΑΑΛΑΒΗ ΕΓΓΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ  

2.1. Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του 
ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 
α) θ με αρ. 140/2019 προκιρυξθ ςφμβαςθσ όπωσ δθμοςιεφκθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ 
β) το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ που διαμορωϊκθκε από τθν ανακζτουςα 
αρχι για τθν παροφςα διακιρυξθ, 
γ) το ζντυπο οικονομικισ προςωοράσ, 

δ) ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ,  

ε) το τιμολόγιο δθμοπράτθςθσ,  

ςτ) θ ειδικι ςυγγραωι υποχρεϊςεων, 

η) θ τεχνικι ςυγγραωι υποχρεϊςεων  

θ) το τεφχοσ ςυμπλθρωματικϊν τεχνικϊν προδιαγραωϊν, 

κ) το τεφχοσ τεχνικισ περιγραωισ, 

ι ) τεχνικι μελζτθ, 

ια) τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν 

ανακζτουςα αρχι  επί όλων των ανωτζρω. 

 

 
2.2 Οι ενδιαωερόμενοι αναλαμβάνουν τθ με δαπάνθ και επιμζλειά τουσ αναπαραγωγι 
των εγγράωων τθσ παροφςασ. Οι ενδιαωερόμενοι μποροφν ακόμα, να λάβουν γνϊςθ 
των εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ ςτα γραωεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ . 
2.3 Εωόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ 

προςωζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ 

πλθροωορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραωζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το 

αργότερο ςτισ …/…/…. 

 

ΑΘΟ 3.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
3.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν ωυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που 
δραςτθριοποιοφνται .......................................... και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό 
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ 
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμωωνίασ, κακϊσ 
και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  
3.2. Οικονομικόσ ωορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 
3.3 Οι ενϊςεισοικονομικϊν ωορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρκρου 19 και τθσ παρ. 1 (ε) του άρκρου 76  του ν. 4412/2016.  
3.4. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι 
για τθν υποβολι προςωοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι 
τθσ μορωι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςωαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ 
ωορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). 
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ΑΘΟ 4. ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4.1. Λόγοι αποκλειςμοφ  

Οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνιςμό εάν μζχρι 
και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςωοράσ τουσ ςυντρζχει για τουσ προςωζροντεσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ από τουσ αναωερόμενουσ ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν 4412/2016 και 
ςυγκεκριμζνα, αν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ τουσ τελεςίδικθ δικαςτικι απόωαςθ για κάποιο 
από τα ακόλουκα αδικιματα: 
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-
πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ 
του οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαωκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-
μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραωο 1 του άρκρου 2 τθσ 
απόωαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 
και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ ωορζα,  
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμωερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 
166),  
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορωζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 
τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για 
τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ) 
Οι ωσ άνω λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν και για τα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ ωορζα ι του προςϊπου που ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  
Επίςθσ αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία οποιοςδιποτε οικονομικόσ ωορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του για καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ 
(κυρίασ και επικουρικισ), με τθν επιωφλαξθ τθσ διάταξθσ του άρκρου 73 παρ. 2 τελευταίο 
εδάωιο περί άρςθσ του λόγου αποκλειςμοφ. 
Επίςθσ, οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνιςμό 
εάν ςυντρζχει μια από τισ κατωτζρω περιπτϊςεισ: 
Τελεί υπό πτϊχευςθ, ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, τελεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τουσ 
δραςτθριότθτεσ, βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 
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παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, ι για τα αλλοδαπά 
ωυςικά ι νομικά πρόςωπα ότι δεν τελοφν υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. 
Ρεραιτζρω, με τθν επιωφλαξθ τθσ παραγράωου 7 του άρκρου 73, ζνασ οικονομικόσ ωορζασ 
αποκλείεται από τθν διαδικαςία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
Α) εάν θ ανακζτουςα αρχι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο 
ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ςυνιψε ςυμωωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ 
με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  
Β) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμωερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του Ν 
4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μζςα,  
Γ) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των 
οικονομικϊν ωορζων κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του Ν 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μζςα,  
Δ) εάν ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά 
τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα ωορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ 
που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  
Ε) εάν ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν 
παροχι των πλθροωοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ 
αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ 
εωαρμογι του άρκρου 79 του Ν 4412/2016,  
ΣΤ) εάν ο οικονομικόσ ωορζασ επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία 
λιψθσ αποωάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που 
ενδζχεται να του αποωζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 
να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποωάςεισ που αωοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  
Η) εάν ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
Τζλοσ, εωόςον τελεί ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόωαςθ 
ςφμωωνα με το άρκρο 74 του Ν 4412/16. 
 
4.2. ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ  
Για τθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν ωορζων ςτθ διαδικαςία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ κα 
πρζπει αυτοί να διακζτουν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ που αωορά θ παροφςα ςφμβαςθ, β) τθν οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια που απαιτείται και γ) τθν τεχνικι και επαγγελματικι 
ικανότθτα. Ειδικότερα, οι απαιτιςεισ  τθσ  Ανακζτουςασ  Αρχισ  ωσ  προσ  τα  κριτιρια  
ποιοτικισ  επιλογισ  (άρκρο  75 ν. 4412/2016),  τα  οποία  ο  υποψιωιοσ  δθλϊνει  
υπεφκυνα  ςτο  ΤΕΥΔ (μζροσ IV-α)  ότι  ικανοποιεί  είναι  οι κάτωκι:  
 1.  Να  διακζτει  ςφςτθμα  ποιότθτασ  ΕΝ  ΙSO  9001-2008. Οι αντιπρόςωποι να διακζτουν 
ISO 13485/03.  
2. Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να διακζτουν δικαιολογθτικό ςιμανςθσ CE ςφμωωνα με τθν 
οδθγία 93/42/ΕΟΚ και να διακζτουν αντίγραωο του πιςτοποιθτικοφ που ζλαβαν από τον 
αντίςτοιχο κοινοποιθμζνο οργανιςμό. 
3.  Να  ζχει  κατά  τθν  τελευταία  τριετία  υλοποιιςει  επιτυχϊσ  μία προμικεια αντίςτοιχθσ 
ποςότθτασ ςε  Μονάδα  Υγείασ   
4. Πτι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΡ.) και ςτα 
νομαρχιακά μθτρϊα ςτθν κατθγορία που απαιτεί το ζργο που πρόκειται να εκτελεςτεί 
δυνάμει τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art24
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art48
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79
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5. Μπορεί να προςτεκεί κάποιο κριτιριο επιλογισ ςχετικά με : 

Τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Τα πρότυπα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

4.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι ςυμμετζχοντεσ, οωείλουν να πλθροφν τισ κάτωκι απαιτιςεισ και ςυγκεκριμζνα να μθ 
ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τουσ κάποιοσ από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και να ζχουν τα 
κριτιρια επιλογισ που κατωτζρω αναωζρονται, για τθν απόδειξθ των οποίων κα πρζπει να 
προςκομίηουν και το ΤΕΥΔ με το αντίςτοιχο περιεχόμενο, όπωσ επιςυνάπτεται ωσ 
παράρτθμα τθσ παροφςασ. Ειδικότερα οι ςυμμετζχοντεσ οωείλουν να κατακζςουν, 
υποχρεωτικά μαηί με τθν προςωορά τουσ και τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΡΙ ΡΟΙΝΗ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ και ειδικότερα:  
 

α.α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ 

1.  Εωόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με αντιπρόςωπό 
τουσ, υποβάλλουν μαηί με τθν προςωορά παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.  
 

2 ΥΡΕΥΘΥΝΕΣ ΔΘΛΩΣΕΙΣ  

2.1 

 

Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ που ζχει διαμορωϊςει θ 

ανακζτουςα αρχι για τον παρόντα διαγωνιςμό και το οποίο υπογράωεται από 

τον προςωζροντα (ωυςικό πρόςωπο) ι ςε περίπτωςθ που ο προςωζρων είναι 

νομικό πρόςωπο υπογράωεται επίςθσ και από τα μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ ωορζα ι του προςϊπου που 

ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Συγκεκριμζνα, ςε περίπτωςθ που ο προςωζρων είναι νομικό πρόςωπο, το ΤΕΥΔ 

υπογράωουν:  

οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ι Ε.Ρ.Ε. 

ο Διευκφνων Σφμβουλοσ κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. 

 
Σθμειϊνεται ότι: ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν 
Ενότθτα α του Μζρουσ ΙV, χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 
οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV.  

4. Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ 
νομικοφ προςϊπου, όπωσ το ιςχφον καταςτατικό κατά περίπτωςθ (Ρρόςωατο 
κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, κεωρθμζνο από τθν αρμόδια αρχι και βεβαίωςθ 
του ΓΕΜΘ ι τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από 
τθν οποία να προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ, που ζχουν επζλκει ςτο 
καταςτατικό του νομικοφ προςϊπου. Στοιχεία και ζγγραωα από τα οποία πρζπει 
να προκφπτουν, ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ ΑΕ, τα υπόλοιπα 
πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραωι τουσ, το νομικό 
πρόςωπο και τα ζγγραωα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει 
ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορωι των εταιρειϊν ι κάκε 
άλλου νομικοφ προςϊπου. 
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Οι  Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςωορά : 

α.α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ  

1.   Τα παραπάνω κατά  περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για  τον κάκε προμθκευτι, που 

ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.   Διλωςθ ςφςταςθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν, ςτθν οποία κα ωαίνεται το αντικείμενο των 

εργαςιϊν του κακενόσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ, θ ποςότθτα τθσ προμικειασ που  

αντιςτοιχεί  ςτον  κακζνα  εξ  αυτϊν  επί  του  ςυνόλου  τθσ  προςωοράσ,  ο 

εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και το πρόςωπο που 

ενδεχομζνωσ τον αναπλθρϊνει.  

 
Οι ανωτζρω υπεφκυνθ διωςθ πρζπει να φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων 
τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των 
προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια 
διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ.  
 
Στθν περίπτωςθ που προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων ωορζων, ςφμωωνα με το άρκρο 78 του Ν 4412/2016, οι ωορείσ ςτθν 
ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται ο προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ ι ζνωςθ αυτϊν, 
υποχρεοφνται ομοίωσ ςτθν υποβολι των υπευκφνων δθλϊςεων, ενϊ κα πρζπει να μθν 
ςυντρζχει αντίςτοιχα ςτο πρόςωπο αυτϊν κάποιοσ από τουσ ωσ άνω λόγουσ αποκλειςμοφ 
και να πλθροφται τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ.   
 
Ο οικονομικόσ ωορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν ωορζα ςτθν ικανότθτα του 
οποίου ςτθρίηεται, εωόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον 
οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ. 
Η Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα ανά πάςα ςτιγμι να ηθτιςει όλα ι κάποια από τα 
πιςτοποιθτικά/ δικαιολογθτικά ζγγραφα που αποδεικνφουν τα ανωτζρω, εφόςον κρίνει 
ότι αυτό είναι απαραίτθτο για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.  
Δεν απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. 

Σθμειϊνεται ότι ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθ να τθρεί τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τια διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςωαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο 
τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α’.   
 
ΑΘΟ 5: ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ 
Ο προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ αναωζρει ςτθν προςωορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ 
που προτίκεται να ανακζςει υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ 
υπεργολάβουσ που προτείνει.  

Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν 4412/2016 από 
υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 
Αν το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο προςωζρων προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνει το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι α) επαλθκεφει υποχρεωτικά τθ 
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ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ για τουσ υπεργολάβουσ, 
με τθν υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 και τα δικαιολογθτικά του 
άρκρου 23, κατά περίπτωςθ και β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό ωορζα να 
αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, όταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι 
ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του.  
 
ΑΘΟ 6: ΕΦΑΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Ο διαγωνιςμόσ διζπεται από τισ διατάξεισ που αναωζρονται ςτο προοίμιο τθσ απόωαςθσ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν προκιρυξι του και τθν ιςχφουςα Νομοκεςία.  
 
ΑΘΟ 7.  ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι προςωορζσ είναι δυνατό: 
α. να υποβάλλονται ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ μζςα ςε ςωραγιςμζνο ωάκελο μζχρι 
τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν. 
β. να αποςτζλλονται ςτθ διεφκυνςθ του Νοςοκομείου με οποιοδιποτε τρόπο και να 
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ να ζχουν 
παραλθωκεί από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ 
των προςφορϊν. Εωόςον θ προςωορά αποςταλεί ςτθν Υπθρεςία διενζργειασ με 
οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να ωζρει τθν ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν 
ταχυδρομικι υπθρεςία ιτθ γραμματεία». 
Ο ωάκελοσ τθσ προςωοράσ πρζπει απαραίτθτα να ωζρει ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ τθν ΕΡΩΝΥΜΙΑ και 
τθ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ του Διαγωνιηόμενου και να γράωει ευκρινϊσ τισ ενδείξεισ: 

• ΡΟΣΦΟΑ (με κεωαλαία) 
• «Γ.Ν.Α  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
• Υψθλάντου 45-47, Ακινα 
• ΡΟΚΗΥΞΗ ΜΕ ΑΙΘΜΟ  ………. 
• ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τθν εκτζλεςθ του ζργου «……….»   

 
Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν άωιξθ 
των προςωορϊν, από οποιαδιποτε αιτία, που αποςτζλλονται με τον ωσ άνω τρόπο. Οι 
προςωορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε δεν ζωκαςαν 
ζγκαιρα ςτθν Υπθρεςία Διενζργειασ, κα επιςτρζωονται ςτουσ Ρροςωζροντεσ χωρίσ να 
ζχουν αποςωραγιςκεί. 

 
ΑΘΟ 8.  ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
8.1Οι προςωορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαωερόμενουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε ςωραγιςμζνο ωάκελο, ςε δυο αντίγραωα. Σε ζνα από τα 
αντίγραωα που ορίηεται ωσ πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να αναγράωεται 
ευκρινϊσ θ λζξθ “ΡΩΤΟΤΥΡΟ” να μονογράωεται από τον υποψιωιο Ανάδοχο και να φζρει 
υποχρεωτικά ςυνεχι αρίκμθςθ. 
Πλα τα ζγγραωα που ςυνκζτουν τθν προςωορά των ενδιαωερόμενων κα πρζπει να είναι 
επιμελϊσ αρχειοκετθμζνα μζςα ςτουσ ςχετικοφσ ωακζλουσ. Το περιεχόμενο του 
πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από κάκε αντίγραωο τθσ προςωοράσ. 
8.2. Στο ωάκελο κάκε προςωοράσ πρζπει να αναγράωονται ευκρινϊσ: 

8.2.1. Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ. 
8.2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
8.2.3. Θ θμερομθνία διενεργείασ του διαγωνιςμοφ. 
8.2.4. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα 

8.3. Μζςα ςε ενιαίο ωάκελο τθσ προςωοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν 
προςωορά ςτοιχεία και ειδικότερα τα εξισ: 
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8.3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ τθσ προςωοράσ, (Ρρωτότυπα και 
αντίγραωα),  με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ». 

8.3.2. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ρρωτότυπο και αντίγραωο) επίςθσ μζςα ςτον 
κυρίωσ ωάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Οι πίνακεσ τθσ οικονομικισ 
προςωοράσ κα υποβλθκοφν και ςε θλεκτρονικι μορωι (CD ι DVD), το οποίο κα 
περιλαμβάνεται ςτον ςωραγιςμζνο ωάκελο τθσ οικονομικισ προςωοράσ. 
Το τίμθμα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ δεν πρζπει να ξεπερνά τθν προχπολογιηόμενθ 
δαπάνθ με ΦΡΑ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παροφςα. 
 8.4. Πλα τα ζγγραωα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραωα και τα 
ςτοιχεία του Φακζλου προςωοράσ κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα ι νόμιμα 
μεταωραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ για τουσ 
οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάωραςθ ςτθν Ελλθνικι και που μπορεί να είναι 
ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ 
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961 που κυρϊκθκε με τον Ν 1497/1984 (Α’ 188).  
 8.5.Ο υποψιωιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, 
ςφμωωνα με τισ κατά περίπτωςθ οδθγίεσ. Ραραπομπζσ ςε ζγγραωα επιτρζπονται εωόςον 
αυτά προςαρτϊνται ςτθν προςωορά και εωόςον δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ 
παραγράωου και ςελίδασ. 
 8.6. Για τθν εφκολθ ςφγκριςθ των προςωορϊν πρζπει να τθρθκεί ςτθ ςφνταξι τουσ, 
θ τάξθ και θ ςειρά των όρων τθσ προκιρυξθσ. Οι απαντιςεισ ςε όλα τα ερωτιματα τθσ 
προκιρυξθσ πρζπει να είναι ςαωείσ. Ραραπομπζσ ςε τεχνικά ζντυπα ι εκδόςεισ των 
καταςκευαςτικϊν οίκων επιτρζπονται μόνον εωόςον προςαρτϊνται ςτθν προςωορά και 
δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράωου και ςελίδασ. Ρροςωορά θ οποία, κατά τθν 
κρίςθ τθσ Επιτροπισ, περιλαμβάνει γενικζσ και αςαωείσ απαντιςεισ κα αποκλείεται από τθ 
ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ. 
 8.7.Αντιπροςωορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 8.8. Eναλλακτικζσ Ρροςωορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. Εάν υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ προςωορζσ, δεν κα λθωκοφν υπόψθ. Ο 
υποψιωιοσ προμθκευτισ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ ωφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται 
ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςωυγισ κατά τθσ 
απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν. 
 8.9.Δεν γίνεται δεκτι θ μερικι υποβολι προςωορϊν. 
 8.10.Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράωωσ τουσ προςωζροντεσ να 
διευκρινίςουν ι να ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραωα ι τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει 
μζςα ςε εφλογθ προκεςμία. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ υποβάλλεται από τουσ υποψθωίουσ 
χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ πιο πάνω 
διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ αωορά μόνο ςτισ αςάωειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι 
πρόδθλα τυπικά ςωάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ όπωσ ιδίωσ 
παράλειψθ μονογραωϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και 
ςιμανςθσ του ωακζλου και των υποωακζλων των προςωορϊν, λεκτικζσ και ωραςτικζσ 
αποκλίςεισ των εγγράωων τθσ προςωοράσ από τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ που δεν 
επιωζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενο του, ελλείψεισ ωσ προσ τα 
νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελι ςιμανςθ αντιγράωων που εκδίδονται ςφμωωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν 4250/2014 (Αϋ74) και μεταωράςεων και λοιπϊν 
πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαωοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράωων τθσ προςωοράσ 
από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με το Νόμο, τισ κανονιςτικζσ 
πράξεισ ι τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει 
ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράωων ςε ςυμμόρωωςθ των 
όρων τθσ προκιρυξθσ αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα 
ζγγραωα, εγγράωων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί.   





ΣΥΝ.ΔΙΑΓ. 140/2019 Σελίδα 12 
 

 8.11. Ο προςωζρων, εωόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ, ζνςταςθ κατά τθσ 
προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι ζχει απορριωκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι 
αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιωυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ και δε δφναται, 
με τθν προςωορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, 
τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. 
 8.12. Κατά τθν διαδικαςία ςφνταξθσ των προςωορϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ να 
λθωκοφν υπόψθ οι διατάξεισ του Ν. 4250/2014, Άρκρο 1 και Άρκρο 3  

8.13 Θ ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων υποβάλλει κοινι προςωορά, θ οποία 

υπογράωεται υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που αποτελοφν τθν 

ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςωορά απαραιτιτωσ 

πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 

κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. Ο προςδιοριςμόσ αυτόσ γίνεται ςτθν 

υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

 
ΑΘΟ 9.  ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Οι Ρροςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςωζροντεσ για δϊδεκα (12) 
μινεσ,προκεςμία που αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ 
προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Ρροςωορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω 
αναωερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ δφναται να 
παρατακεί, εωόςον ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο 
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ προκιρυξθ. Ανακοίνωςθ 
επιλογισ αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, δεςμεφει 
όμωσ το διαγωνιηόμενο, μόνο εωόςον αυτόσ το αποδεχκεί. 
Οι Υποψιωιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςωορά τουσ, ι μζροσ 
τθσ, μετά τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςωορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί ο 
διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε 
δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ. 
 
ΑΘΟ 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  
 10.1 Οι προςωορζσ που παραλαμβάνονται καταχωρίηονται κατά ςειρά κατάκεςισ 
τουσ ςε ςχετικό πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναωζρονται  
θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του οικονομικοφ ωορζα, θ τάξθ και κατθγορία του, ο 
εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ, και τα νομιμοποιθτικά ζγγραωα. Πλοι οι ωάκελοι 
αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρίςκθκαν ςτο πρακτικό 
και μονογράωονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
Αμζςωσ μετά τθν κατά τα ανωτζρω ολοκλιρωςθ τθσ παραλαβισ των προςωορϊν και 
καταγραωισ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ακολουκεί θ αποςωράγιςθ των 
οικονομικϊν προςωορϊν, θ μονογραωι τουσ από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ και θ ανακοίνωςθ των επί μζρουσ ςτοιχείων τουσ, τα οποία επίςθσ 
καταχωρίηονται ςτο ίδιο ωσ άνω πρακτικό.  
Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςε ζλεγχο τθσ ολόγραωθσ και 
αρικμθτικισ αναγραωισ των επιμζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ και τθσ ομαλισ μεταξφ τουσ 
ςχζςθσ.  
Για τθν εωαρμογι του ελζγχου ομαλότθτασ, χρθςιμοποιείται από τθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ θ μζςθ ζκπτωςθ προςωοράσ (Εμ), ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 95 
και 98 ν. 4412/2016. 
Πλεσοι οικονομικζσ προςωορζσ καταχωρίηονται, μετά τισ τυχόν αναγκαίεσ διορκϊςεισ, 
ςεπίνακα κατά τθ ςειρά μειοδοςίασ (αρχίηοντασ από τθ μικρότερθ προςωορά), ο οποίοσ 
υπογράωεται από τα μζλθ τθσ Ε.Δ. και αποτελεί μζροσ του πρακτικοφ τθσ. 
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Θ αποςωράγιςθ του ωακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των οικονομικϊν 
προςωορϊν κα πραγματοποιθκοφν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ.  
Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ελζγχει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κατά τθ 
ςειρά τθσ μειοδοςίασ, αρχίηοντασ από τον πρϊτο μειοδότθ. Ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ ςυνίςταται ςτον ζλεγχο τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ και υποβολισ τουσ. 
Θ περιγραωόμενθ διαδικαςία καταχωρείται ςτο πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ι ςε 
παράρτθμά του που υπογράωεται από τον πρόεδρο και τα μζλθ τθσ.  
 10.2 Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ολοκλθρϊνει τθ ςφνταξθ και ζκδοςθ του ςχετικοφ 
πρακτικοφ με το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ, με το οποίο ειςθγείται τθν ανάκεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ ςτον μειοδότθ (ι τθ ματαίωςθ), και το υποβάλλει ςτθν ανακζτουςα αρχι θ 
οποία το εγκρίνει.  
 10.3. ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόωαςθ ςε όλουσ τουσ προςωζροντεσ με 
κάκε πρόςωορο μζςο επί αποδείξει. Κατά τθσ απόωαςθσ αυτισ χωρεί ζνςταςθ κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 17 τθσ παροφςασ. 
 10.4.Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςωορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ 
τιμι (ιςότιμεσ), θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ 
των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςωορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον 
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν τισ 
ιςότιμεσ προςωορζσ.  
 
ΑΘΟ 11. ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ - ΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΥΡΟΓΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 11.1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί 
εγγράωωσ τον προςωζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, ............. θμερϊν, τα δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εωόςον 
αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. Τα 
δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςωραγιςμζνο ωάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.  
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα 
ςυμπλθρϊςει εντόσ ......................θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραωθσ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με τισ υπεφκυνε δθλϊςεισ του άρκρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016  
είναι ψευδι ι ανακριβι, ι αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα 
απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραωα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι αν από τα 
δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τθν παροφςα, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του 
και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.  
Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ 
από τουσ προςωζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.  
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του ωακζλου ςτ 
…………………….…………..  για τθ λιψθ απόωαςθσ, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε 
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ. 
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 11.2. Θ Ανακζτουςα Αρχι είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει  τθ ςφμβαςθ, 
ςφμωωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.  
Θ υποβολι μόνο μίασ προςωοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 
του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ν.4412/2016 άρκρο 117 παρ.3. 
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραωο 
όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, ςε κάκε 
προςωζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςωορο τρόπο, όπωσ με 
τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. 
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςωορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του 
προςωρινοφ αναδόχου ςτ..   .................... τθν ................... (τόποσ και χρόνοσ).  
Θ απόωαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο και καλείται να 
προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, εντόσ είκοςι 
(20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραωθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ, 
και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. 
Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμωωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που 
ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςωορά.  
Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, θ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμωωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράωου 2 του 
άρκρου 106. 

 
ΑΘΟ 12. ΕΓΓΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ –ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - 
ΣΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ  
 12.1Σχετικά με τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 5 
άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 
Τα  ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ  με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί το ζργο είναι τα 
αναωερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωςθ αςυμωωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, 
θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται  ωσ κατωτζρω.  
1. Το ςυμωωνθτικό. 
2. Θ παροφςα Διακιρυξθ. 
3. Θ Οικονομικι Ρροςωορά 
4. Το Τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ  

5. Θ Ειδικι Συγγραωι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) 

6. Θ Τεχνικι Συγγραωι Υποχρεϊςεων (Τ.Σ.Υ) με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ και τα 

Ραραρτιματα τουσ, 

7. Θ Τεχνικι Ρεριγραωι (Τ.Ρ.) 

8. Ο Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ. 

9. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου. 

10. Το εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ  

 
12.2. Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ και προσ απόδειξθ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει: 
(α) απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράωου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ ωορζασ, από το 

οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, για τα πρόςωπα που πρζπι να 

υπογράωουν και τθ ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ.  
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(β) πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι 

χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ ωορζα, όςον 

αωορά ςτθν καταβολι ωόρων (ωορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςωορϊν 

κοινωνικισ αςωάλιςθσ (αςωαλιςτικι ενθμερότθτα), ςφμωωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα.  

 (γ) πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι 

χϊρασ και για τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που είναι εγκαταςτθμζνοι ι εκτελοφν ζργα ςτθν 

Ελλάδα, πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ ωορζα ι το 

ΓΕΜΘ για τθν περίπτωςθ τθσ εκκακάριςθσ, ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι  υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ και ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ. Τα ωυςικά πρόςωπα δε ωζρουν 

πιςτοποιθτικό περί μθ κζςθσ ςε εκκακάριςθ.  

(δ) πιςτοποιθτικό ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων 

(Μ.Ε.ΕΡ.) και ςτα νομαρχιακά μθτρϊα ςτθν κατθγορία που απαιτεί το ζργο που πρόκειται 

να εκτελεςτεί δυνάμει τθσ παροφςασ προκιρυξθσ 

Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων τα πιςτοποιθτικά πρζπει να 
προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
 
ΑΘΟ 13. ΤΙΜΕΣ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 
1. Οι τιμζσ των προςωορϊν κα εκωράηονται ςε Ευρϊ. Ρροςωορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ 
ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ.  
2. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ 
επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ. 
3. Θ αναγραωι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά 
ψθωία (άνευ ορίου), εωόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό 
ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθωία, προσ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
ψθωίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε. 
4. Εωόςον από τθν προςωορά δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι ι δεν 
δίδεται ενιαία τιμι για ολόκλθρθ τθν προςωερόμενθ ποςότθτα είδουσ, θ προςωορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
5. Ρροςωορζσ που οι τιμζσ τουσ υπερβαίνουν τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 
 
 
ΑΘΟ 14. ΤΙΤΛΟΣ, ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΤΟΡΟΣ, ΡΕΙΓΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ 
ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
14.1. Τίτλοσ του ζργου: ««Ρρομικεια –Τοποκζτθςθ δαπζδων πλαςτικισ φλθσ ςε χϊρουσ 

του Νοςοκομείου: 

-Μ.Ε.Θ.2,ΡΤ.ΡΑΤΕΑ -3οσ Δ 

-ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΥΡΝΟΥ ,ΡΑΛΑΙΟ ΚΤΙΙΟ-ΣΤ.2θ 

-ΔΙΑΔΟΜΟΣ 10ου  Α+Β , ΡΤ.ΑΧΕΡΑ 

-ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ,ΚΤΙΙΟ ΕΓΑΣΤΗΙΩΝ –ΣΤ.7θ 

-ΕΝΔΟΚΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΗΙΟ ,ΡΤ.ΑΧΕΡΑ-ΣΤ.3θ 

-4οσ Α (ΧΩΟΙ 430,431,432,433,434) 

& ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΔΑΡΕΔΟΥ ΣΕ ΧΩΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 

-Μ.Ε.Θ.1, ΡΤ.ΑΧΕΡΑ-3οσ Β 
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-ΣΥΝΕΓΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ, ΡΤ.ΡΑΤΕΑ –ΣΤ.2θ Β» 

14.2. Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ του ζργου: 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ του ζργου ανζρχεται ςε 44.880, 00Ευρϊ 
και αναλφεται ςε: 
Δαπάνθ Εργαςιϊν………… 
Γενικά ζξοδα και Πωελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) ……………….. 
Απρόβλεπτα (ποςοςτοφ ..... επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
………………., που αναλϊνονται ςφμωωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 156 παρ. 3.(α)  ν. 
4412/2016,  
(Ανακεϊρθςθ………………………) 
Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ…………………………. 
 

14.3. Τόποσ εκτζλεςθσ του ζργου  Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ –
ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» 
 
14.4. Ρεριγραφι και ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του ζργου, όπωσ περιγράφονται ςτισ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.  
  
Επιςθμαίνεται ότι, το ωυςικό και οικονομικό αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων ζργων  
δεν πρζπει να μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότθτα μεταβολισ υωίςταται, 
μόνο υπό τισ προχποκζςεισ των άρκρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  
 
14.5. Ρροκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου 
Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε πενιντα (50) θμερολογιακζσ 
θμζρεσ, από τθν θμζρα υπογραωισ τθσ ςφμβαςθσ.  
Οι αποκλειςτικζσ και ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ του ζργου αναωζρονται ςτθν 
Ε.Σ.Υ. 
 
ΑΘΟ 15 : ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςωορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 
ΑΘΟ 16. ΑΡΟΙΨΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων ωορζασ, με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςωορά: 
α) Θ οποία είναι ανϊτερθ του Ρροχπολογιςμοφ  
β)Θ οποία είναι ελλιπισ κατά τα προθγοφμενα άρκρα ι υποβλικθκε κατά παράβαςθ των 
απαράβατων όρων περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςωοράσ, όπωσ οι όροι αυτοί 
ορίηονται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. 
γ) Θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάωειεσ ι ςωάλματα, εωόςον αυτά δεν 
επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εωόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, 
δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαωινιςθ και τθ ςυμπλιρωςι τθσ, ςφμωωνα με το 
άρκρο 102 του Ν 4412/2016.  
δ) Για τθν οποία ο προςωζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα 
αρχι/τον ανακζτοντα ωορζα. 
ε) Θ οποία δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ που ςχετίηονται με τα χαρακτθριςτικά του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
ςτ) Θ οποία είναι εναλλακτικι προςωορά, αν τζτοια δεν επιτρζπεται ι, αν επιτρζπεται, δεν 
πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και αυτι που 
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υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ προςωορζσ, 
με τθν επιωφλαξθ τθσ περίπτωςθσ που επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικισ προςωοράσ. 
 
ΑΘΟ 17. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το 
άρκρο 127 του Ν 4412/2016. 
Ειδικότερα, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαωερόμενο οικονομικό ωορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ 
κατά τθσ προκιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ 
πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν.  
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποωαςίηει εντόσ 
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ 
απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ 
καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το 
παράβολο επιςτρζωεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το 
αποωαςίηον διοικθτικό όργανο. 
 
ΑΘΟ 18. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμωωνα με το αντίςτοιχο υπόδειγμα του 
Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ. 
Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι  εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
ςφμωωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται 
ςε ποςοςτό  5%  επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά 
τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 ν. 4412/2016, θ οποία 
ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ εκτόσ ΦΡΑ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εωαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 
του κυρίου του ζργου ζναντι του αναδόχου. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ του κυρίου του ζργου, με αιτιολογθμζνθ 
απόωαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ιδίωσ μετά τθν 
οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου. Θ ζνςταςθ  του αναδόχου κατά τθσ 
αποωάςεωσ δεν αναςτζλλει τθν είςπραξθ του ποςοφ τθσ εγγυιςεωσ.  
Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία) , όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι 
πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Άρκρο 19:  ΡΛΗΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Το ζργο χρθματοδοτείται από το τακτικό προχπολογιςμό του Νοςοκομείου ,ΚΑΕ: 0863. 
Το ζργουπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, 
περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ 
Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμωωνα με το άρκρο 4 παρ 3 ν. 
4013/2011.   
Τα γενικά ζξοδα, όωελοσ κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρφνςεισ από ωόρουσ, δαςμοφσ 

κ.λ.π. κακορίηονται ςτο αντίςτοιχο άρκρο τθσ Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τον Κφριο του Ζργου. 
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Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμωωνα με το άρκρο 152 του ν. 4412/2016 και το 
αντίςτοιχο άρκρο τθσ Ε.Σ.Υ. Θ πλθρωμι του εργολαβικοφ τιμιματοσ κα γίνεται ςε 
EURO. 
ΑΘΟ 20. ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με 
τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε 
παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, εωόςον του ηθτθκεί, να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ 
ςυνεδριάςεισ που αωοροφν ςτο εν λόγω ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα 
απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποωάςεων. 
Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από εργαηόμενουσ, 
που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα 
Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ 
υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν 
Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Ρροκιρυξθ 
υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υωιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμωωνίεσ περί κατανομισ των 
ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν 
δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ 
Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ. 
Σε περίπτωςθ που ο Ρρομθκευτισ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ 
ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί 
ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ 
τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 
Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ρρομθκευτι, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί 
να υωίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα 
εναπομείναντα μζλθ του Ρρομθκευτι, μόνο εωόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ 
εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ 
εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε 
περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των 
μελϊν που απαρτίηουν τον Ρρομθκευτι, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του 
Ρρομθκευτι, όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε 
αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των 
ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ 
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθ Σφμβαςθ. 
 
 

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 

 

 

Ημερομηνία :  

 

Θ ΔΙΟΙΚΘΤΙΑ 
«ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ 

ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» 
Ρ. ΓΚΟΥΛΑΚΗ -ΜΗΤΣΑΚΗ 
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 ΜΕΟΣ Β  
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 
 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Ε  Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε  
 

1. Το παρόν τεφχοσ αωορά τισ γενικζσ προδιαγραωζσ των υλικϊν 

που κα χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 

εργαςίεσ, για τθν αντικατάςταςθ των δαπζδων ςτουσ χϊρουσ 

τθσ Μ.Ε.Θ.2 ςτον 3οσ Δ (ΡΤ. ΡΑΤΕΑ), του Εργαςτθρίου Φπνου 

ςτθν 2θ ςτάκμθ του Ραλαιοφ Κτιρίου, ςτον διάδρομο 10ου 

Α+Β τθσ ΡΤ. ΑΧΕΡΑ, ςτο Εργαςτιριο Αιματολογικισ 

Λεμωωμάτων ςτθν 7θ ςτάκμθ του Κτιρίου Εργαςτθρίων, ςτο 

Ενδοκρινολογικό Εργαςτιριο, ςτθν 3θ ςτάκμθ τθσ πτ. ΑΧΕΡΑ, 

ςτουσ χϊρουσ 430, 431, 432, 433, 434 του 4oυ Α κακϊσ και για 

τθν επιςκευι του αγϊγιμου δαπζδου τθσ Μονάδασ Εντατικισ 

Θεραπείασ (Μ.Ε.Θ.1.) ςτον 3ο Β τθσ πτ. ΑΧΕΡΑ & του 

Συνεργείου Αςκενϊν ευμάτων ςτθν 2θ ςτάκμθ τθσ 

ΡΤ.ΡΑΤΕΑ. 

 

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ: 
 
 

 

 

2.Α. ΚΑΘΑΙΕΣΕΙΣ 
 

Σε ότι αωορά τισ κακαιρζςεισ - αποξθλϊςεισ, οι εργαςίεσ κα 

εκτελεςκοφν με εξαιρετικι προςοχι και επιμζλεια ϊςτε να μθ 

προκαλοφν ενόχλθςθ ςτο υπόλοιπο Νοςοκομείο. Εωιςτάται θ 

προςοχι ςτθ ςυγκζντρωςθ και αποκομιδι των προϊόντων 

κακαίρεςθσ και αποξιλωςθσ. Απαγορεφεται θ ςυςςϊρευςθ των 

υλικϊν ςε φψοσ μεγαλφτερο των 25cm, κατά ςυνζπεια τα υλικά 

κα απομακρφνονται αμζςωσ από τουσ χϊρουσ εργαςίασ. O χϊροσ 

εργαςιϊν κα ςωραγιςκεί ερμθτικά, με ευκφνθ του Αναδόχου, για 

θχομόνωςθ και προςταςία από τθν ςκόνθ, των όμορων χϊρων. 
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α. Αποξιλωςθ υπαρχόντων λεπτϊν επιςτρϊςεων & εξομάλυνςθ 
υποςτρϊματοσ. 

Στουσ χϊρουσ του διαδρόμου 10ου Α+Β κακϊσ και ςτον χϊρο του 

Εργαςτθρίου Αιματολογικισ Λεμωωμάτων, ςτθ ΣΤ.7 του Κτιρίου 

Εργαςτθρίων, ςτο Ενδοκρινολογικό Εργαςτιριο, ςτουσ χϊρουσ 430, 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΛΑΣΙΚΗ ΤΛΗ                                                                                   

Σειίδα 1 απφ 11 

 

431, 432, 433, 434 (4oσ Α), κα γίνει αποξιλωςθ όλων των λεπτϊν 

επιςτρϊςεων και κα γίνει εξομάλυνςθ του υποςτρϊματοσ 

προκειμζνου θ επιωάνεια, πάνω ςτθν οποία κα επικολλθκοφν τα 

νζα πλακίδια, να είναι απόλυτα λεία, επίπεδθ, ςτεγνι και κακαρι 

από ςκόνθ, κθλίδεσ μπογιάσ, γράςο και υλικά ςυγκόλλθςθσ ι 

ςυντιρθςθσ. Πλοι οι αρμοί, ςκαςίματα, πτυχϊςεισ κα 

ςτοκαριςτοφν. Ππου παρουςιάηει ανιςοχψίεσ κα πρζπει να 

ομαλοποιθκεί με ρθτινοφχο αυτοεπιπεδοφμενο υλικό ταχείασ 

πιξεωσ (τφπου ULTRAPLAN ECO τθσ MAPEI ι παρόμοιου τφπου). 

Εωόςον μετά τθν αποκάλυψθ του υποςτρϊματοσ υπάρχει 

υγραςία, κα προθγθκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ ϊςτε να 

εμποδιςτεί θ άνοδοσ υγραςίασ από το υπόςτρωμα με τα τριχοειδι 

ωαινόμενα. Θα πρζπει το ποςοςτό υγραςίασ του υποςτρϊματοσ, 

πριν από τθν τοποκζτθςθ του βινυλικοφ δαπζδου να μθν είναι 

μεγαλφτερο του 3%, μετροφμενου επί τόπου με υγρόμετρο 

(υποχρζωςθ Αναδόχου). 

Στουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ και δεδομζνου ότι το υπόςτρωμα 

βρίςκεται ςε ςχετικά καλι κατάςταςθ, κα γίνει ςποραδικι 

αποξιλωςθ πλακιδίων, μόνο ςτα ςθμεία όπου αυτά παρουςιάηουν 

ωκορζσ (ςκαςίματα, πτυχϊςεισ κλπ.). Στα ςθμεία αυτά ςτθ 

ςυνζχεια κα γίνουν επιςκευζσ προκειμζνου θ ςυνολικι επιωάνεια 

που κα προκφψει να είναι λεία, επίπεδθ, ςτεγνι και κακαρι από 

ςκόνθ, κθλίδεσ μπογιάσ, γράςο και υλικά ςυγκόλλθςθσ ι 

ςυντιρθςθσ. 

 

2.Β. ΔΑΡΕΔΑ 
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α. Ρρομικεια - τοποκζτθςθ νζου δαπζδου πλαςτικισ φλθσ. 

Στουσ χϊρουσ του Εργαςτθρίου Φπνου, του διάδρομου 10ου 

Α+Β, των διαδρόμων και των βοθκθτικϊν χϊρων τθσ Μ.Ε.Θ.2 & του 

Εργαςτιριου Αιματολογικισ Λεμωωμάτων, ςτο Ενδοκρινολογικό 

Εργαςτιριο, ςτουσ χϊρουσ 430, 431, 432, 433, 434 (4oσ Α) (βλ. 

ςυνθμμζνο ςχζδιο) κα γίνει τοποκζτθςθ νζου δαπζδου πλαςτικισ 

φλθσ από PVC, κατάλλθλο για χϊρουσ νοςοκομείου (ςυγκεκριμζνα, 

προτεινόμενο εργοςταςιακά για διαδρόμουσ, καλάμουσκαι 

εργαςτιρια). 

Για τουσ μεν χϊρουσ του διάδρομου 10ου Α+Β & ςτο 

Εργαςτιριο Αιματολογικισ Λεμωωμάτων, μετά τθν αποξιλωςθ 

των παλαιϊν ςτρϊςεων, κα γίνει απόξεςθ του υπόβακρου, κα 

εωαρμοςκεί ςωραγιςτικό υδατικισ βάςθσ με πολυουρεκάνθ (80-

120gr/m2) για τθ ρφκμιςθ του πορϊδουσ και τθ βελτίωςθ τθσ 

πρόςωυςθσ μεταξφ υποςτρϊματοσ και νζασ επίςτρωςθσ και ςτθ 

ςυνζχεια κα τοποκετθκεί αυτοεπιπεδοφμενο υλικό ταχείασ 

πιξεωσ (τφπου ULTRAPLAN ECO τθσ MAPEI ι παρόμοιου τφπου), 

πάχουσ 2-3mm, ςε ςτρϊςεισ (1,5kgr/m2, ςε ςτρϊςθ 1mm) για τθν 

εξομάλυνςθ και ομογενοποίθςθ του υποςτρϊματοσ. 

Για τουσ δε χϊρουσ του Εργαςτθρίου Φπνου, πριν τθν 

τοποκζτθςθ του νζου δαπζδου, κα προθγθκοφν εργαςίεσ 

προετοιμαςίασ του υποςτρϊματοσ με πλφςιμο τθσ επιωάνειασ, 

αωαίρεςθ κθλίδων μπογιάσ, γράςου και άλλων υλικϊν 

ςυγκόλλθςθσ ι ςυντιρθςθσ, με διαλυτικό. Στθ 
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ςυνζχεια κα ακολουκιςει τοποκζτθςθ του δαπζδου με κόλλα 

ακρυλικισ βάςθσ (ειδικι για ςυγκόλλθςθ PVC πάνω ςε PVC). 

Το δάπεδο κα είναι ςε ρολό, άωλεκτο, αντιβακτθριδιακό, 

μεγάλθσ αντοχισ ςε χθμικά οξζα, κατάλλθλο για νοςοκομεία, 
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γνωςτισ και επϊνυμθσ εταιρείασ, Αϋ διαλογισ και με τα παρακάτω 

ενδεικτικά τεχνικά χαρακτθριςτικά : 

· υλικό : ετερογενζσ ι ομοιογενζσPVC 

· ςυνολικό πάχοσ (ΕΝ ISO 24346) :2,10mm 

· με επιωανειακι προςτατευτικι επεξεργαςία για 

μεγαλφτερθ αντοχι (ενδεικτικοφ πάχουσ0,80mm) 

· βάροσ (ΕΝ ISO 23997) : ≥ 3140g/m2 (ελάχιςτοβάροσ) 

· πλάτοσ ρολοφ : 2m περίπου Χ μικοσ ρολοφ : 23mπερίπου 

· ολιςκθρότθτα (DIN 51130) :R9/R10 

· αντοχι ςτθν καταπόνθςθ από τροχιλατα (ΕΝ 425) & ζπιπλα 
(ΕΝ424) 

· αντοχι ςτα χθμικά (EN ISO26987) 

· θχοαπορρόωθςθ : ∆lw 6dB 

· αντίςταςθ ςτθ ωωτιά (ΕΝ 13501-1) : Βfl - s1 

· θλεκτροςτατικά ωορτία (ΕΝ1815) ≤ 2,0kV 

· ςτακερότθτα χρωματιςμοφ ςτο θλιακό ωωσ (ΕΝ ISO 105-Β02) ≥6 

· ςυνολικι εκπομπι VOC (ISO 16000-9) : ≤ 10 μg/m3(28θμ.) 

· εκπομπι ωορμαλδεψδθσ (ISO 16000-3) : < 10 μg/m3(28θμ.) 

Κατά τθν τοποκζτθςθ του δαπζδου κα χρθςιμοποιθκεί 

κορδόνι με κερμοςυγκόλλθςθ ςτουσ αρμοφσ, που κα 

δθμιουργθκοφν, προκειμζνου να ςωραγίςουν καλά τα κενά των 

αρμϊν και να αποωευχκοφν μελλοντικζσ ωκορζσ. Το κορδόνι κα 

εωαρμοςκεί αωοφ περάςουν 24ωρϊν από τθν τοποκζτθςθ του 

δαπζδου. (Γενικά για τθν τοποκζτθςθ του δαπζδου, κα πρζπει να 

εωαρμοςκοφν επακριβϊσ οι οδθγίεσ του προμθκευτι του 

δαπζδου). 

Ρεριλαμβάνονται περιμετρικά αρμοκάλυπτρα όπου υπάρξουν 

ανιςοχψίεσ με υπάρχοντα γειτνιάηοντα δάπεδα. 

Θα γίνει αποξιλωςθ του υπάρχοντοσ ςοβατεπιοφ και κα 

τοποκετθκεί περιμετρικά κοίλο ςοβατεπίτου ιδίου υλικοφ φψουσ 

10εκ., με ςτρωτιρα κουρμπαριςτό καιόλα τα απαραίτθτα 

μικροχλικά ςτα τελειϊματα (κορδόνι, καπάκια, κλπ.) το οποίο κα 
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«γυρίηει» πάνω ςε όλα τα επιδαπζδια ερμάρια του χϊρου. Στισ 

εργαςίεσ περιλαμβάνεται και το γυάλιςμα, εάν χρειαςτεί. 

Οι χρωματικζσ αποχρϊςεισ (απόχρωςθ ξφλου : τφπου 

«alloverwoodwhite» ι «washedoakwhite» τθσ ςειράσ ACCZENT 

UNIK τθσ TARKETT ι άλλθσ απόχρωςθσ τφπου «flocons 2 red» τθσ 
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ςειράσ TAPIFLEX EXCELLENCE 80 τθσ TARKETT ι ιςοδφναμου) που 

δφνανται να είναι περιςςότερεσ από μια, και το ςχζδιο 

τοποκζτθςθσ κα είναι επιλογι τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ. 

Επίςθσ ςθμειϊνεται ότι : 

- Θτοποκζτθςθτωνπλακιδίωνδεκαξεκινιςειζωσότουθεργαςία

άλλωνςυνεργείωνζχειολοκλθρωκεί. 

- Ιδιαίτερθ ωροντίδα κα δοκεί ςτα όρια τθσ κερμοκραςίασ 

κατά τθ διάρκεια και μετά το τζλοσ τθσεγκατάςταςθσ. 

- Θεπιωάνειαπάνωςτθνοποίακατοποκετθκοφνταπλακίδιακαε

ίναιαλωαδιαςμζνθ.Οιεργαςίεσκααρχίςουν με 

τονζλεγχοκαιτθναποδοχι των χαράξεωναπότθνεπίβλεψθ. 

- Ταυλικάςυγκόλλθςθσκαιτααςτάριαπουκαχρθςιμοποιθκοφν

καπροδιαγράωονταιαπότονκαταςκευαςτιτωνπλακιδίων.Το

υλικόςυγκόλλθςθσκαείναικόλλαταχείασδράςεωσμεβάςθακρ

υλικάπολυμεριδιαλυμζναςτονερό,μθαναωλζξιμθκαιαδιάβρ

οχθκαιδενκαπεριζχειτοξικζσουςίεσςεςυμωωνίαμετοDIN168

60ιιςοδφναμοπρότυπο.Θααπλωκείμεμίαχαλφβδινθοδοντωτ

ιςπάτουλαμεδιαςταυροφμενοςπατουλάριςμαγιαναεξαςωα

λιςκείζναςτρϊμαομοιόμορωουπάχουσκόλλασγιατοπλακίδιο

.Γιατθνκαλφτερθεωαρμογι τουδαπζδουκα 

εωαρμοςκείκφλινδροσ. 

- Τα τελειωμζνα δάπεδα κα είναι ομαλά χωρίσ εξογκϊματα, 

ρωγμζσ, ςπαςίματα, πτυχϊςεισ και προεξζχουςεσ ακμζσ και 

κα προςαρμόηονται κομψά ςτισ ςωλθνϊςεισ και άλλεσ 





ΣΥΝ.ΔΙΑΓ. 140/2019 Σελίδα 24 
 

εγκαταςτάςεισ, ζπιπλα και μθχανιματα ϊςτε να 

ςχθματίηουν ςωιχτό αρμό, χωρίσδιάκενα. 

- Θκόλλαπουπεριςςεφεικααωαιρείται.Ταδάπεδακαπαραδοκο

φνκακαράαπόλεκζδεσιςκόνθ. 

- Εκτόσ εάν προδιαγράωεται διαωορετικά, το περπάτθμα ςε 

ωρεςκοτοποκετθμζνο δάπεδο δεν επιτρζπεται πριν το 

πζρασ 48 ωρϊν από τθν τοποκζτθςθ και θ τοποκζτθςθ των 

επίπλων ςτον χϊρο δεν επιτρζπεται πριν το πζρασ 72 ωρϊν 

από τθντοποκζτθςθ. 

- Ρεριλαμβάνονται περιμετρικά αρμοκάλυπτρα όπου 
υπάρξουνανιςοχψίεσ. 

 
β. Ρρομικεια - τοποκζτθςθ δαπζδου με θλεκτρικι αγωγιμότθτα 

 

Θα γίνει τοποκζτθςθ δαπζδου, από ομοιογενζσ PVC, 

(αποτζλεςμα ςυμπίεςθσ με υδραυλικι πρζςα για πολφ μεγάλθ 

πυκνότθτα και αντοχι), πάχουσ 2mm, με θλεκτρικι αγωγιμότθτα 

μζςα ςτουσ χϊρουσ νοςθλείασ τθσ Μ.Ε.Θ.2 (βλ. ςυνθμμζνο 

ςχζδιο), ςφμωωνα με τισ υποδείξεισ του καταςκευαςτι των 

πλακιδίων. Το δάπεδο κα είναι γνωςτισ και επϊνυμθσ εταιρείασ, 

αϋ διαλογισ, άωλεκτα, αντιβακτθριδιακά, μεγάλθσ αντοχισ ςε 

χθμικά οξζα, κατάλλθλα για χϊρουσ εντατικισ και να τθροφν 

απαραίτθτα τισ προδιαγραωζσ τθσ υπ’αρικμ.1/2004 Οδθγίασ του 

Υπουργείου Υγείασ Ρρόνοιασ περί θλεκτρικϊν αντιςτάςεων 

ελαςτικϊν καλυμμάτων δαπζδων κρίςιμων χϊρων νοςοκομείων. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΛΑΣΙΚΗ ΤΛΗ Σειίδα 4 απφ 11 

 

Ρεριλαμβάνεται ςοβατεπί από το ίδιο υλικό, με ςτρωτιρα 

κουρμπαριςτό και όλα τα απαραίτθτα μικροχλικά ςτα τελειϊματα 

(κορδόνι, καπάκια, κλπ.) ςφμωωνα πάντα με τισ υποδείξεισ του 

καταςκευαςτι. Το ςοβατεπί το οποίο κα «γυρίηει», κατά 10εκ., με 

ειδικό ςτρωτιρα πάνω ςε όλα τα επιδαπζδια ερμάρια του χϊρου. 

Το δάπεδο κα τοποκετθκεί, ςφμωωνα με τισ προδιαγραωζσ 

του καταςκευαςτι τουσ, με λεπτοφσ αρμοφσ ευκυγραμμιςμζνουσ 
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και χωρίσ ανομοιομορωία ςτα περικϊρια. Επίςθσ κα 

τοποκετθκοφν ϊςτε τα «νερά» τουσ να κατευκφνονται προσ τθν 

ίδια κατεφκυνςθ. Οι ταινίεσ ακμϊν κα τοποκετοφνται 

οπουδιποτε τερματίηει το πλακίδιο, το πάνω μζροσ τθσ ταινίασ κα 

είναι 

«πρόςωπο» με το πάνω μζροσ του πλακιδίου. Οι ταινίεσ ακμϊν 

κα είναι του ίδιου καταςκευαςτι με αυτόν των πλακιδίων. 

Το δάπεδο κα ζχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά : 

- Βάροσ ≈ 3000g/m2. 

- Αγωγιμότθτα : 5Χ104 Ω ≤ RA ≤106 Ω, ςφμωωνα με το DIN 51953 

και τθν υπ’αρικμ.1/2004 Οδθγία του Υπουργείου ΥγείασΡρόνοιασ. 

- Ανακυκλϊςιμο υλικό. 

- Αντιολιςκθρότθτα : R9 

- Μεγάλθ αντοχι ςτα χθμικά (βάςει του ΕΝ 423 / DIN51958). 

- Αντοχι του υλικοφ ςτθν τριβι με βάςει το DIN 51963 / EN660-1. 

- Στακερότθτα διαςτάςεων βάςει του ΕΝ 434, με απόκλιςθ 0,07% κατά 
μικοσ και κατάπλάτοσ 

- Αντοχι ςτθν ςκλθρι καταπόνθςθ όπωσ από τροχιλατα με ρόδεσ 
(βάςει του ΕΝ425). 

- Στακερότθτα χρωματιςμοφ ςτο θλιακό ωωσ 7 ζωσ 8, (βάςει του 

DIN 53389/ISO105 B 02 Method3). 

- ΧαμθλιευωλεκτότθταB1Q1,βάςειτουDIN4102,μεδυςκολίανααν

αωλζγεταικαιόταναυτόπροκφψεινα παράγειχαμθλι ποςότθτα 

καπνοφ5,3. 

- Μθπορϊδθσεπιωάνειακαιςεπερίπτωςθωκοράσ,μετθδυνατότθτα

ναείναιπλιρωσεπιςκευάςιμο,χωρίσνααπαιτείταιαντικατάςταςθτο

υωκαρμζνουπλακιδίουκαιχωρίστθνεμωανι διάκριςθ 

τθσεπιςκευισ. 

 

γ. Επιςκευι αγϊγιμου δαπζδου 

Στον κεντρικό χϊρο των νοςθλευομζνων τθσ Μ.Ε.Θ.1, 

επιωάνειασ περίπου 150,00μ2, & του χϊρου του Συνεργείου 

Αςκενϊν ευμάτων, επιωάνειασ περίπου 40,00μ2, κα γίνει 
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ανακαταςκευι των αρμϊν του αγϊγιμου δαπζδου πλαςτικισ 

φλθσ. 

Αρχικά, κα γίνει αωαίρεςθ του παλαιοφ κορδονιοφ ςτο 

ςφνολό του, με επιμζλεια και ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ χαράξεισ 

ϊςτε να μθν προκλθκοφν βλάβεσ ςτισ υπάρχουςεσ 
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θλεκτρολογικζσ, ιατρικζσ και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ του χϊρου και 

να μθν επθρεαςτεί θ αγωγιμότθτα του υποςτρϊματοσ. 

Στθ ςυνζχεια, οι νζοι αρμοί κα ςυγκολλθκοφν με τθ μζκοδο 

τθσ κερμικισ ςυγκόλλθςθσ με βάςθ τισ προδιαγραωζσ του 

καταςκευαςτι των πλακιδίων του δαπζδου, με τα κατάλλθλα 

αρμοκολλθτικά εργαλεία & ειδικό κορδόνι κατάλλθλο για 

αγϊγιμα δάπεδα και ιδίου χρϊματοσ με το δάπεδο. Στο τζλοσ τθσ 

διαδικαςίασ αρμολόγθςθσ, θ περίςςεια του υλικοφ του αρμοφ κα 

αωαιρεκεί ςε δυο διαδοχικζσ ωάςεισ με ειδικά εργαλεία. 

Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτα ςθμεία ζνωςθσ του 

υλικοφ ϊςτε να υπάρχει ςυνζχεια τθσ αγωγιμότθτασ. 

Στισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου ςυμπεριλαμβάνεται και ο 

ζλεγχοσ όλθσ τθσ επιωάνειασ των χϊρων και, εάν χρειαςτεί, θ 

ςποραδικι αντικατάςταςθ τυχόν ωκαρμζνων πλακιδίων με όμοια 

με τα υπάρχοντα (ζωσ πζντε τεμάχια) όπωσ και θ επανακόλλθςθ 

με κατάλλθλθ αγϊγιμθ κόλλα πλακιδίων που ζχουν αποκολλθκεί. 

Επίςθσ κα τοποκετθκεί ζνα επίπεδο αρμοκάλυπτρο (χαμθλοφ 

φψουσ), μεταξφ δαπζδου πλαςτικισ φλθσ και δαπζδου κεραμικϊν 

πλακιδίων, ςτθν είςοδο του χϊρου Απόρριψθσ υγρϊν 

προκειμζνου να κλείνει θ κφρα. Θ τοποκζτθςθ του αγϊγιμου 

δαπζδου, κα γίνει με κόλλα ακρυλικι αγϊγιμθ και ςτρωτιρα. 

 

δ. Αποκατάςταςθ μωςαϊκοφ δαπζδου 

Θα γίνει αποκατάςταςθ του μωςαϊκοφ δαπζδου, όπου ζχει 

γίνει αποξιλωςθ του παλιοφ δαπζδου πλαςτικισ φλθσ, ςτουσ 
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διαδρόμουσ του Ενδοκρινολογικοφ Εργαςτιριου και ςτον 4o Α (βλ. 

ςυνθμμζνα ςχζδια Α.3 & Α.4), ωσ εξισ : 

α. επιςκευι, δθλαδι αποκατάςταςθ ςε ςπαςίματα, αρμοφσ, ρωγμζσ 

κ.α. με τθ χριςθ εποξειδικϊν ρθτινϊν εμποτιςμοφ και ςτοκάριςμα 

ςτα ςθμεία που ζχει ωφγει μείγμα ι ψθωίδα, λείανςθ με μθχανι ι με 

χειροτροχό (με διαμάντια υγρισ τριβισ μεγάλθσ ψιλότθτασ ϊςτε θ 

τελικι επιωάνεια να είναι απόλυτα κακαρι, επίπεδθ και λεία. Σε όςα 

ςθμεία υπάρχουν ωκορζσ (π.χ. από προθγοφμενεσ κακαιρζςεισ 

τοιχοποιιϊν κλπ.) α προθγθκεί πλιρωςθ του κενοφ με 

τςιμεντοκονίαμα. 

β. επιμελισ κακαριςμόσ, τρίψιμο και γυάλιςμα του μωςαϊκοφ 

δαπζδου με χθμικά πρόςκετα, για αδιαβροχοποίθςθ. 

 

3.Θ/Μ ΕΓΑΣΙΕΣ: 
 

3.Α. ΧΑΛΚΟΣ 
 

α.Αποξιλωςθ των υπαρχόντων κάναβων χαλκοφ. 

Θα γίνει αποξιλωςθ των υπαρχόντων κάναβων χαλκοφ (όπου 
υπάρχουν). 

β.Ρρομικεια - τοποκζτθςθ κάναβου χαλκοφ 

Θα τοποκετθκεί κάναβοσ χαλκοφ ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του 
προμθκευτι του Δαπζδου 

(πλζγμα από χάλκινεσ ταινίεσ διατομισ 10x0,08 ζωσ 10x0,10 mm περίπου), 
ο οποίοσ κα κολλθκεί με 
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κόλλα ακρυλικι αγϊγιμθ (προςοχι κα πρζπει να δοκεί, ϊςτε οι 

χάλκινεσ ταινίεσ και να μθν λερωκοφν πριν το ςτρϊςιμο). 

Θ τοποκζτθςθ του αγϊγιμου δαπζδου, κα γίνει με κόλλα 

ακρυλικι αγϊγιμθ και ςτρωτιρα.Στουσ αρμοφσ που κα 

δθμιουργθκοφν, κα χρθςιμοποιθκεί κορδόνι με 

κερμοςυγκόλλθςθ, 

κατάλλθλο για αγϊγιμα δάπεδα, προκειμζνου να ςωραγίςουν καλά 

τα κενά των αρμϊν και να αποωευχκοφν μελλοντικζσ ωκορζσ. 
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Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτα ςθμεία ζνωςθσ του υλικοφ 

ϊςτε να υπάρχει ςυνζχεια τθσ αγωγιμότθτασ. 

 

3.Β. ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Με το πζρασ τθσ τοποκζτθςθσ του αγϊγιμου δαπζδου ςτθ 

Μ.Ε.Θ.2 κακϊσ και των επιςκευαςτικϊν εργαςιϊν ςτουσ χϊρουσ 

όπου υπάρχει ιδθ αγϊγιμο δάπεδο (Μ.Ε.Θ.1 & Συνεργείο αςκενϊν 

ευμάτων), κα γίνει ο προβλεπόμενοσ ζλεγχοσ αγωγιμότθτασ και ςτθ 

ςυνζχεια, αν οι τιμζσ των μετριςεων είναι ςτα αποδεκτά όρια 

αγωγιμότθτασ ςφμωωνα και με τθν υπ’αρικμ.1/2004 Οδθγία του 

Υπουργείου Υγείασ Ρρόνοιασ, ο Ανάδοχοσ δφναται να ςυνεχίςει τθν 

επίςτρωςθ των υπολοίπων χϊρων. 

Μετά το τζλοσ των εργαςιϊν επιςκευισ, κα γίνει ζλεγχοσ για 

τθν αγωγιμότθτα του δαπζδου και κα κατατεκεί ςχετικό 

πιςτοποιθτικό. Συγκεκριμζνα, ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

ςυμπεριλαμβάνεται να κλθκεί διαπιςτευμζνοσ ωορζασ από το Εκνικό 

ςφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε. για τθν μζτρθςθ αντίςταςθσ ελαςτικϊν 

καλυμμάτων δαπζδου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1081:1998, ο οποίοσ να 

μετριςει τθν αντίςταςθ των δαπζδων του χϊρου και να εκδϊςει 

πιςτοποιθτικά με τα οποία να πιςτοποιείται θ ςυμμόρωωςθ των 

αντιςτάςεων των χϊρων με τισ προδιαγραωζσ Οδθγίασ 1/2004 του 

Υπουργείου Υγείασ. 

Οι μετριςεισ κα κατατεκοφν ςτθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία. 

 
4. ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ 

- Γιαοποιαδιποτετροποποίθςθ,κατάτθωάςθεκτζλεςθστωνεργαςιϊν,

καυπάρχειπρϊταςυνεννόθςθμετθνΤεχνικι Υπθρεςία 

τουΝοςοκομείου. 

- Πλοι οι χϊροι, κατά τθν παράδοςθ, κα πρζπει να είναικακαροί. 

- Θ επιμζτρθςθ και διαςταςιολόγθςθ, που αναγράωονται ςτο 

ςχζδιο, είναι ενδεικτικζσ. Γι αυτό το λόγο, πριν ξεκινιςει θ 
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καταςκευι, κα πρζπει να γίνει επανζλεγχοσ από τον 

Ανάδοχο,αωοφ λθωκοφν με ακρίβεια οι διαςτάςεισ επί τόπου. 

- Ο εργολιπτθσ υποχρεοφται, πριν από τθν προμικεια 

οποιουδιποτευλικοφ καιπριν από 

τθνοποιαδιποτεκαταςκευι,ναπροςκομίηειδείγματαςτοεργοτάξιογ

ιαζγκριςθ.Θζγκριςθζχειτθνζννοιατθσεντολισγιατθςυνζχιςθτωνεργ

αςιϊνκαιςεκαμίαπερίπτωςθδεναπαλλάςςειτον 
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εργολιπτθ από τθν ευκφνθ για οποιαδιποτε κακοτεχνία ι αςτοχία 

υλικοφ που κα εμωανιςτεί ςτο μζλλον. 

- Οιαποχρϊςειστωνπλακιδίων,πουδφνανταιναείναιπεριςςότερεσαπ

όμία,καείναιεπιλογιτθσΥπθρεςίασ μασ. 

- Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι αρίςτθσ 

ποιότθτασ, εγκεκριμζνα από τουσ αρμόδιουσ ωορείσ και ςφμωωνα 

με τισ διεκνείσ και ελλθνικζσ τυποποιιςεισ και προδιαγραωζσ (ISO, 

CE-marking,κλπ). 

- ΣτοτίμθματθσπροςωοράστουΑναδόχουείναιαυτονόθτοότιςυμπεριλ

αμβάνονταιοιαπαιτοφμενεσμετριςεισ, 

τουεγκατεςτθμζνουαγϊγιμουδαπζδου, απόπιςτοποιθμζνο Φορζα. 

 

5. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΟΥ 

Οι εργαςίεσ αποξιλωςθσ - τοποκζτθςθσ & επιςκευισ των δαπζδων 

κα πρζπει να γίνουν, ωσ προσ τισ Μ.Ε.Θ.1 από 28-08-2019 ζωσ και 31-

08-2019 (ενδεικτικζσ θμερομθνίεσ) & Μ.Ε.Θ.2 από 30-07-2019 ζωσ 

και 10-08-2019 & από 14-08-2019 ζωσ και 25-08-2019 (ενδεικτικζσ 

θμερομθνίεσ), κατά το χρονικό διάςτθμα που κα ορίηεται από τον 

εγκεκριμζνο Ρρογραμματιςμό αναςτολισ λειτουργίασ των Ειδικϊν 

Μονάδων & Τμθμάτων. Ο δε ςυνολικόσ χρόνοσ αποπεράτωςθσ, για 

όλουσ τουσ αναωερόμενουσχϊρουσ, ορίηεται ςτισ πενιντα (50) 

θμερολογιακζσ θμζρεσ. 
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Κατά τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν κα λθωκεί ςοβαρά υπόψθ θ 

ζγγραωθ δζςμευςθ τουεργολάβου, επί τθσ προςωοράσ του, για 

περαίωςθ των εργαςιϊν εντόσ του κακοριςμζνουχρονικοφ 

διαςτιματοσ. 

 

6. ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΡΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ 

α. Δείγματα των υλικϊν τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν, κα 

προςκομιςκοφν, προ τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν, ςτθν Υπθρεςία για 

ζλεγχο και ζγκριςθ τθσ ποιότθτάσ τουσ. Θα ςυνοδεφονται από όλεσ 

τισ απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ προϊόντοσ από τον καταςκευαςτι, 

αποτελζςματα δοκιμϊν ελζγχου, πιςτοποιιςεισ (μθχανικι αντοχι, 

αντοχι ςτα χθμικά κλπ.) Ο κακοριςμόσ των υλικϊν κα ςυμωωνείται 

και τα δείγματα κα προςκομίηονται ζγκαιρα ϊςτε να υπάρχει χρόνοσ 

διενζργειασ δοκιμαςιϊν ελζγχου πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν. 

β. Πλα τα υλικά κα προςκομίηονται ςτο ζργο ςυςκευαςμζνα και 

προςτατευμζνα με περιτφλιγμα και ςε ποςότθτα που να επιτρζπει τθ 

ωόρτωςθ και εκωόρτωςθ τουσ. Θα ςυνοδεφονται από τα επίςθμα 

πιςτοποιθτικά ςυμμόρωωςθσ και κα ελζγχονται κατά τθν είςοδό τουσ 

ϊςτε να επιβεβαιϊνεται με κάκε πρόςωορο τρόπο ότι είναι αυτά που 

ζχουν προκακοριςτεί, είναι καινοφργια και βρίςκονται ςε άριςτθ 

κατάςταςθ. 

γ. Οποιαδιποτε καταςκευι λερωμζνθ, ςπαςμζνθ και γενικά ελαττωματικι 
δεν γίνεται αποδεκτι. 
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δ. Μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν και πριν τθν παράδοςθ του 

ζργου κα πρζπει να γίνει απαραίτθτοσ ζλεγχοσ λειτουργίασ όλων των 

υλικϊν, παρουςία τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Νοςοκομείου. 

ε. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του 

Νοςοκομείου, όλα τα ςχζδια – εγχειρίδια – πιςτοποιθτικά δοκιμϊν & 

καταλλθλότθτασ κλπ, των υλικϊν και του εξοπλιςμοφ που κα 

εγκαταςτιςει. 
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ςτ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία 

του Νοςοκομείου, γραπτι βεβαίωςθ καλισ λειτουργίασ του 

προςωερόμενου εξοπλιςμοφ και των εγκαταςτάςεων, διάρκειασ 

τουλάχιςτον δυο ετϊν. 

η. Πποια κζματα ςχετικά με τα υλικά και τον εξοπλιςμό που κα 

εγκαταςτακοφν και με τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν, δεν 

καλφπτονται από τισ παροφςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ, καλφπτονται 

από τθν ιςχφουςα ςχετικι ελλθνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία και 

από τισ ελλθνικζσ, ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ προδιαγραωζσ και 

τυποποιιςεισ. 

θ. Για διευκρινιςεισ ςχετικά με τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ι 

με τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν ι για παραδρομζσ τθσ Τεχνικισ 

Ρεριγραωισ, ο Ανάδοχοσ οωείλει να ηθτιςει περαιτζρω διευκρινιςεισ 

και πλθροωορίεσ από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου, πριν 

τθν κατάκεςθ τθσ προςωοράσ του. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, 

υποχρεοφται να αποδεχτεί τισ διευκρινιςεισ - πλθροωορίεσ που κα 

δοκοφν, εκ των υςτζρων, από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του 

Νοςοκομείου. 

κ. Σε περιπτϊςεισ διαωωνίασ, μεταξφ του Αναδόχου και του 

Νοςοκομείου, ςχετικά με τθν ποιότθτα των υλικϊν και των εργαςιϊν, 

υπεριςχφει θ άποψθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Νοςοκομείου. 

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

- Ρριν από τθν ςφνταξθ τθσ προςωοράσ είναι αυτονόθτο ότι οι 

ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό επιςκζωκθκαν τουσ χϊρουσ 

και ζλαβαν πλιρθ γνϊςθ του αντικειμζνου, των ιδιομορωιϊν 

του χϊρου και των ςυνκθκϊν εργαςίασ. Εάν, αωοφ 

μελετιςουν τθν τεχνικι περιγραωι και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, 

διαπιςτϊςουν τθν οποιαδιποτε αςυμωωνία, κα πρζπει νατθ 

γνωςτοποιιςουν εγγράωωσ και εγκαίρωσ ςτθν Υπθρεςία θ 

οποία οωείλει να δϊςει τισ ςχετικζσ διευκρινιςεισ. 

- Θ τιμι προςωοράσ κα δοκεί κατ’αποκοπι. 
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8. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Ο Ανάδοχοσ, αρχικά, το πολφ εντόσ πζντε (5) θμερϊν από υπογραωισ 

τθσ Σφμβαςθσ, υποχρεοφται να κατακζςει ακριβζσ χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ των εργαςιϊν, το οποίο κα εγκρικεί από όλα τα 

εμπλεκόμενα τμιματα του Νοςοκομείου, τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία 

και κα επιςυνάπτεται ςτθ Σφμβαςι του. 
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Κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ οωείλει : 

α. να ωροντίηει για τθν τιρθςθ τθσ τάξεωσ και τθσ κακαριότθτασ ςτο 

εργοτάξιο, μζχρι τθν παράδοςθ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

λάβει υπόψθ του ότι οωείλει να εργαςτεί υπό ςυνκικεσ οι οποίεσ να 

επιτρζπουν τθν κατά το δυνατό ανενόχλθτθ λειτουργία του 

νοςοκομείου. Ρροςτατευτικά – διαχωριςτικά πανό, που να 

εξαςωαλίηουν ερμθτικι απομόνωςθ του εργοταξίου για θχομόνωςθ 

και προςταςία από τθν ςκόνθ, των όμορων χϊρων, λόγω 

οικοδομικϊν εργαςιϊν, βαρφνουν τον εργολιπτθ ο οποίοσ και ζχει 

τθν ευκφνθ. 

β. να προνοεί για τθν μεταωορά και αποκικευςθ όλων των υλικϊν 

προσ χριςθ και να παίρνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα προωφλαξθσ 

των προςκομιηομζνων υλικϊν μζχρι να χρθςιμοποιθκοφν, των 

μθχανικϊν, των μεταωορικϊν μζςων και εν γζνει όλα τα απαραίτθτα 

μζτρα αςωαλείασ τουεργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των επιβλεπόντων 

και κάκε τρίτου ςφμωωνα με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσκαι διατάξεισ 

(νομοκεςία περί δθμοςίων ζργων και οδθγίεσ και διατάγματα περί 

υγιεινισ και αςωάλειασ κλπ.), ωζροντοσ τθν ευκφνθ αποκλειςτικά και 

μόνο αυτόσ για κάκε ςυνζπεια που καπροκφψει από τθ μθ εωαρμογι 

τουσ. 

γ. να αποκαταςτιςει και να επαναωζρει τισ καταςκευζσ που 

υπζςτθςαν ηθμιά ι ωκορά ςτθν πρότερό τουσ κατάςταςθ εωόςον 

αυτι προκλικθκε από δικι του υπαιτιότθτα. 

δ. όςον αωορά το ςυνεργείο του : 
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- να ςυμμορωϊνεται με τουσ κανόνεσ αςωάλειασ και 

υγιεινισ και να διακζτει και να χρθςιμοποιεί μζςα 

ατομικισ προςταςίασΜΑΡ. 

- κατάτθνλειτουργίατωνθλεκτρικϊνεργαςιϊνκαιεργαλείω

νχειρόσ,καπρζπειναλαμβάνονταιταπαρακάτωμζτρα:ταω

ορθτάθλεκτρικάεργαλείαναλειτουργοφνςεχαμθλιτάςθ,τ

ααιχμθράεργαλεία,ότανδενχρθςιμοποιοφνται,ναβρίςκον

ταιςεκατάλλθλουσκλωβοφσ,μόνοεργαλείαμθςπινκθριςτι

κά,καπρζπειναχρθςιμοποιοφνταικοντάςε περιβάλλον με 

εφωλεκτθ ιεκρθκτικι ςκόνθι ατμοφσ 

- να διακζτει όλο τον απαιτοφμενο για τθν εργαςία 

εξοπλιςμό: αυτοωερόμενα ικριϊματα και ςκάλεσ, 

εξοπλιςμό χάραξθσ, ανάμειξθσ, παραςκευισ και 

διάςτρωςθσ κονιαμάτων και μεταωοράσ υλικϊν, 

εργαλεία χειρόσ χειροκίνθτα και μθχανοκίνθτα και να τα 

διατθροφν ςε άριςτθ λειτουργικά κατάςταςθ και να 

αποκακιςτοφν τυχόν ελλείψεισ του χωρίσκακυςτζρθςθ. 

ε. να καταςκευάςει δείγμα εργαςίασ για ζγκριςθ από τθν Επίβλεψθ 

του Νοςοκομείου τουλάχιςτον 1,50τ.μ. ςε κζςθ που κα υποδειχκεί. 

Το δείγμα αυτό κα παραμζνει μζχρι το πζρασ του ζργου ωσ οδθγόσ 

αναωοράσ και όλεσ οι ςχετικζσ εργαςίεσ κα ςυγκρίνονται με αυτό. 
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ςτ.να ςυμμορωϊνεται με τισ εντολζσ τθσΕπίβλεψθστου 

Νοςοκομείου.Γιαοποιαδιποτε τροποποίθςθ, κατά τθ ωάςθ εκτζλεςθσ 

των εργαςιϊν, κα υπάρχει πρϊτα ςυνεννόθςθ με τθν Τεχνικι 

Υπθρεςία του Νοςοκομείου. 

η. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ποινικά και 

αςτικά, για τθν αςωάλεια τουζργου, των εργαηομζνων ςε αυτό και 

ζναντι τρίτων, είναι ο Ανάδοχοσ του Ζργου. 
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Α.Σ. ΕΡΓΑΙΕ ΥΩΡΟΙ ΜΟΝ ΠΟΟΣΗΣΑ ΚΟΣΟ 

Α. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Α1. ΑΠΟΞΗΛΩΕΙ 
Αποξήλωζη λεπηών επιζηπώζεων ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ. 
δαπέδος (πποηγούµενερ ζηπώζειρ 

1 
δαπέδος), ζύµθωνα µε ηη ζςνηµµένη

10ορ Α+Β 

Σεσν. Πεπιγπαθή ηηρ Τπηπεζίαρ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Μ.Μ.Μ.Ο. 

 
µ2 

 
449,00 

 

  ΤΝΟΛΟ Α1: 1.200,00 € 

Α2. ΚΑΣΑΚΕΤΕ 

ΕξοµάλςνζηςπόζηπωµαηορζύµθωναΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ. 

2 µε ηη ζςνηµµένη Σεσν. Πεπιγπαθή ηηρ 10ορ Α+Β 

Τπηπεζίαρ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Μ.Μ.Μ.Ο. 

 
µ2 

 
416,50 

 

Πποµήθεια- ηοποθέηηζη δαπέδος 

πλαζηικήρ ύληρ, ζύµθωνα µε ηη 
3 

ζςνηµµένη Σεσν. Πεπιγπαθή ηηρ 

Τπηπεζίαρ 

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ. 

10ορ Α+Β 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Μ.Μ.Μ.Ο. 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΠΝΟΤ 

Μ.Ε.Θ.2 

 
µ2 

 

908,00 

 

 
Πποµήθεια- ηοποθέηηζη ζοβαηεπί 

πλαζηικήρ ύληρ, ζύµθωνα µε ηη 
4 

ζςνηµµένη Σεσν. Πεπιγπαθή ηηρ 

Τπηπεζίαρ 

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ. 

10ορ Α+Β 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Μ.Μ.Μ.Ο. 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΠΝΟΤ 

ΥΩΡΟΙ 4oς Α (430, 431, 432, 433, 434) 

Μ.Ε.Θ.2 

 
µµ 

 

655,38 
 

Επιζκεςή αγώγιµος δαπέδος από 

πλακίδια πλαζηικήρ ύληρ, ζύµθωνα µε 

ηη ζςνηµµένη Σεσν. Πεπιγπαθή ηηρ 

5 Τπηπεζίαρ. ςµπεπιλαµβάνεηαι 

ζποπαδική ανηικαηάζηαζη πλακιδίων 

ιδίος ηύπος &αγώγιµος κοπδονιού για 

ηοςρ απµούρ. 

 
Μ.Ε.Θ.1 / ΤΝΕΡΓΕΙΟ ΑΘΕΝΩΝ 

ΡΕΤΜΑΣΩΝ 

  
ΚΑΣ' ΑΠΟΚΟΠΗ 

 

6 Αποκαηάζηαζη µωζαϊκού δαπέδος 
ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

ΥΩΡΟΙ 4oς Α (430, 431, 432, 433, 434) 
µ2 32,50 

 

  ΤΝΟΛΟ Α2: 33.000,00 € 
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ΠΙΝΑΚΑ ΕΝ∆ΕΙΚΣΙΚΗ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
 

 
Σύνολο 36.200,00 

 

Προστίθεται ΦΠΑ 24% 8.688,00 
 
 

 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται: 
3. Πλα τα απαραίτθτα υλικά και εργαςία που κα απαιτθκοφν για τθν άρτια εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμωωνα με τουσ κανόνεσ τθσ 

τζχνθσ και τθσεπιςτιμθσ. 

4. Τα μζτρα αςωαλείασ που κα απαιτθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ τωνεργαςιϊν. 

5. Το εργολαβικό όωελοσ και όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ (ωόροι, αςωαλιςτικζσ ειςωορζσκλπ.) 
 

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : 

Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΤΕΧΝ.ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

 

ΓΙΑ ΤΑ Θ/Μ : 

Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΘΣ ΤΕΧΝ.- ΞΕΝ/ΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ

Γενικό 
σύνολο 

44.888,0
0 

Β. Η/Μ ΕΡΓΑΙΕ 

Β1. ΑΓΩΓΙΜΟΣΗΣΑ 

Πποµήθεια- ηοποθέηηζη δικηύος Μ.Ε.Θ.1 

1 
 

2 

σαλκού για ηην αγωγιµόηηηα ηος νέος 

δαπέδος 

Μεηπηζηαγωγιµόηηηαρ δαπέδος 

&ζσεηική πιζηοποίηζη από απµόδιο 

θοπέα, ζύµθωνα µε ηη ζςνηµµένη 

Σεσν. Πεπιγπαθή ηηρ Τπηπεζίαρ 

µ2 391,50 
ΤΝΕΡΓΕΙΟ ΑΘΕΝΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ 

Μ.Ε.Θ.1 

ΚΑΣ' ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΤΝΕΡΓΕΙΟ ΑΘΕΝΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ 

ΤΝΟΛΟ Β1: 2.000,00 € 
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« ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ». 

 
 

ΜΕΟΣ Δ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 
Θ αξιολόγθςθ των προςωορϊν διενεργείται από το αρμόδιο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 
Κριτιριο ανάκεςθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςωορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ τιμισ – ποιότθτασ, δθλαδι θ ανάκεςθ γίνεται 
ςτθν προςωορά με τθν καλφτερθ αναλογία τιμισ – ποιότθτασ 
Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμωζρουςασ προςωοράσ από οικονομικι άποψθ με βάςθ τθ 
βζλτιςτθ ςχζςθ τιμισ – ποιότθτασ 
 αξιολογοφνται μόνο οι προςωορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και είναι ςφμωωνεσ 
με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για κάκε είδοσ είναι εκείνθ που 
παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο (Λ), λαμβανομζνων υπ’ όψιν μζχρι δφο (2) δεκαδικϊν 
ψθφίων, τθσ τιμισ προςφοράσ (ςυγκριτικισ) προσ τθν βακμολογία του  
όπου:  
α)  Κi =Συγκριτικι Τιμι  Ρροςωοράσ i (ςυνολικό ετιςιο κόςτοσ) . 

(β) Βi = Στακμιςμζνθ Βακμολογία, δθλαδι το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ των 

επιμζρουσ ςτοιχείων κάκε ομάδασ κριτθρίων αξιολόγθςθσ επί τουσ αντίςτοιχουσ 

ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ τθσ Τεχνικισ Ρροςωοράσ i. Τα ςτοιχεία και οι αντίςτοιχοι 

ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ δίνονται ςτο Μζροσ Γ ςτισ επιςυναπτόμενεσ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραωεσ.  

Συγκεκριμζνα : 

Στακμιςμζνθ Βακμολογία Ρροςωοράσ = (0,15ΧΒακμ Α1) + (0,35ΧβακμΑ2) + (0,20ΧΑ3) 

+(0,05ΧβακμΒ1) + (0,10ΧβακμΒ2)+(0,15ΧΒακμΒ3) 

Ππου βακμΑ1,Α2,Α3,Β1,Β2,Β3: βακμολογία κριτθρίου Α1,Α2,Α3, Β1,Β2,Β3 

Για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςυγκριτικισ τιμισ κα λθφκεί υπόψθ θ Τιμι Ρροςφοράσ όπωσ 
περιγράφεται ςτον Ρίνακα οικονομικισ προςφοράσ . 
Πλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία των ειδϊν  βακμολόγθςθσ, βακμολογοφνται αυτόνομα με 
βάςθ τουσ 100 βακμοφσ. 
Η βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 για τισ περιπτϊςεισ 
που καλφπτονται ακριβϊσ όλοι οι απαράβατοι νόμοι. Η βακμολογία αυτι αυξάνεται 
μζχρι 120 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  
Η τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ 
Ο διαγωνιςμόσ κατακυρϊνεται ςτον προμθκευτι που ζχει τθν πλζον ςυμωζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςωορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ τιμισ - ποιότθτασ. 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΟΣ 
ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΡΟ ΤΗΝ ΑΜΟΔΙΑ ΕΡΙΤΟΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΡΕΙΡΤΩΣΗ ΡΟΥ ΥΡΑΧΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΕΤΑΙΕΙΑ Η’ ΑΡΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΟΚΥΨΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΤΑΙΕΙΑ. 
 

Bi

Ki
=Λi
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ΡΑΑΤΗΜΑ I. - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομαςία 
Τράπεηασ:______________________________________________________ 
Κατάςτθμα:______________________________________________ 
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________ 
 
Ρροσ 
 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΩ 
 
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα παραιτοφμενοι του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ [Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : 
τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ….Τ.Κ. ……] ι 
[ςε περίπτωςθ Ένωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριών 
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 
μελών τθσ Ένωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα 
και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελών τθσ Ένωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ], 
 
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με 
αρικμό................... που αωορά ςτο διαγωνιςμό με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςωορϊν …………. με αντικείμενο «…………….» και ςυγκεκριμζνα για τθν 
προμικεια……………….. ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμωωνα με τθν αρικμό................... 
Διακιρυξι ςασ. 
 
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 
ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 
χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν 
ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ. 
 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραωεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραωθ 
διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε 
ςχετικι υποχρζωςθ. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ II. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΡΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΗΣΗ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΚΑΘΑΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΦΡΑ 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΡΑ 
 

ΡΑ. 
ΤΙΜΩΝ 

          

          

          

          

          

 
 
 
 
**Να είναι ςε μορωι excel το θλεκτρονικό αρχείο τθσ προςωοράσ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΤΜΒΑΗ σπ’ αριθμ. ……. 
 
 
 
 
 
 

ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Α. «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 
ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» 

 
 

ΚΑΙ 
 
 

ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «………» 
 

Μέζα από ηην Γιαδικαζία ηοσ σνοπηικού Γιαγφνιζμού με κριηήριο 
καηακύρφζης ηην πλέον ζσμθέροσζας από οικονομικής άπουης 

προζθορά βέληιζηης ζτέζης ηιμής ποιόηηηας 
 
 
 
 
 
 

Σσμβατικού Τιμήματος ……………… € σσμπεριλαμβανομένοσ τοσ Φ.Π.Α. 
 
 

Αθήνα, (Ημερομηνία) 
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Στθν Ακινα ςιμερα τθν .........…………….. του ζτουσ …………., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 
 
Αφενόσ 
 
Το Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελιςμόσ – Οωκαλμιατρείο Ακθνϊν – Ρολυκλινικι» που εδρεφει ςτθν 
Ακινα, ςτθν Οδό Υψθλάντου 45-47, ΤΚ 106 76 και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραωι 
τθσ παροφςασ από τον κ. ……………………….. …………………..………, και το οποίο ςτο εξισ κα 
αναωζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι» 
 
και αφετζρου 
 
Θ εταιρεία με τθν επωνυμία …………………….. που εδρεφει ςτθν Ακινα …………………….. *, ζχει 
αρικμό ωορολογικοφ μθτρϊου ................., υπάγεται ςτθ ΔΟΥ............ και εκπροςωπείται 
νόμιμα από τον κο …………………….., …………………….. τθσ εταιρείασ, ςφμωωνα με το 
…………………………………… και θ οποία ςτο εξισ κα αναωζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο 
Ρρομθκευτισ», 
 
Λαμβάνοντασ υπόψθ : 
 
1) Τθν υπ. αρικ. ……….. από …………. διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τον προμικεια 
……………….». 
2) Τθν από …………….. και με αρικ. Ρρωτ. .........../……/…………… προςωορά του αναδόχου, που 
υποβλικθκε ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ προαναωερόμενθσ διακιρυξθσ. 
3) Τθν υπ. αρικ. ................... απόωαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία 
κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ τθσ προαναωερόμενθσ διακιρυξθσ, ςτον 
Ρρομθκευτι 
 
Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 
 
ΑΘΟ 1. ΟΙΣΜΟΙ 
Αντίκλθτοσ Το πρόςωπο που ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ με ζγγραωθ διλωςι του, ςτθν οποία 
περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι 
διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεωϊνου, fax, email κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ 
ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν και αυτόσ με υπεφκυνθ διλωςι 
του αποδζχκθκε το διοριςμό αυτό. 
Διοικθτικι εντολι: οποιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι ι τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ προμικειασ ςτον Ρρομθκευτι 
ςχετικά με τθν υλοποίθςθ τθσ ωσ άνω προμικειασ. 
Ζγγραφο: κάκε χειρόγραωθ, δακτυλογραωθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, 
των τθλεγραωθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν. 
Ρρομικεια: …………………….., όπωσ εξειδικεφεται ςτθ Σφμβαςθ. 
Ημερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραωισ τθσ Σφμβαςθσ. 
Ημζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡ): Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που 
ορίηεται από το Νοςοκομείο, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ τθσ προμικειασ. 
Ανακζτουςα αρχι: Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελιςμόσ – Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν – Ρολυκλινικι»    
Ρροκεςμίεσ: τα αναωερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν 
να υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ 
Σφμβαςθ ωσ αωετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ 
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εργάςιμθ θμζρα, θ προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν 
τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ. 
Ρροςφορά: θ από …………………….. προςωορά του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Σφμβαςθ: θ παροφςα ςυμωωνία που ςυνάπτουν και υπογράωουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 
για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. 
Συμβατικά τεφχθ : Τα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του 
Ρρομθκευτι, κακϊσ και όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και 
περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ: α) τθ Σφμβαςθ, β) τθ Διακιρυξθ, γ) τθν Ρροςωορά του 
Αναδόχου. 
Συμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ. 
 
ΑΘΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει, ζναντι 
τθσ αμοιβισ που αναωζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ 
«…..……………………..». Θ Ρρομικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμωωνα με τθν προςωορά του 
Ρρομθκευτι, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ από …………………….. διακιρυξθσ και τθν υπ’ 
αρικμ. .. ................. απόωαςθ κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 
Συγκεκριμζνα θ προμικεια  περιλαμβάνει  
 

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΑΘΑΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ:    

 
ΑΘΟ 3. ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
Θ ςυνολικι διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται μζχρι ………………...  
Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα υλικά ωσ εξισ: 
 

ΡΕΙΓΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 
 

ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
Ουδεμία μεταβολι του προγράμματοσ παράδοςθσ επιτρζπεται χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ο δε ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ δφναται να παρατακεί υπό τισ 
κάτωκι ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 
Α) θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ παρατάςεωσ αυτισ να είναι ςφμωωνθ με τουσ 
περιοριςμοφσ του άρκρου 132 του Ν 4412/2016.  
Β) να ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εωόςον ςυμωωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα 
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από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ 
του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ.  
γ) θ παράταςθ να είναι ίςθ ι μικρότερθ από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το 
υλικό, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που 
προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.  
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 
αποκικθσ, ςτο οποίο αναωζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο 
αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 
 
ΆΘΟ 4. ΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΙ  
Θπαραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ ςφμωωνα με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ.  
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ 
και καλείται να παραςτεί, εωόςον το επικυμεί ο προμθκευτισ.  
Κατά τθν παραλαβι των υλικϊν ι και κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται να διενεργεί τουσ κάτωκι ελζγχουσ: α) με μακροςκοπικι 
εξζταςθ, β) Με χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ (εργαςτθριακι εξζταςθ), γ) Με πρακτικι 
δοκιμαςία, δ) Με όλουσ ι με όςουσ από τουσ παραπάνω τρόπουσ χρειάηεται, ανάλογα με 
το προσ προμικεια υλικό ι και με οποιονδιποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εωόςον ο 
τρόποσ αυτόσ προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ. Να επιλζγεται κατά περίπτωςθ για να είναι 
οριςμζνοσ ο ςχετικόσ όροσ  
Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 
Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται εντόσ __. 
Κατά τα λοιπά και ςχετικά με τθ διαδικαςία, τισ αντιρριςεισ, τισ γνωςτοποιιςεισ και ότι 
άλλο αωορά τθ διενζργεια ελζγχων και τθν παραλαβι των αγακϊν ςε εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του ν 4412/2016.  
  
ΑΘΟ 5. ΚΥΩΣΕΙΣ – ΕΚΡΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΙ ΤΗΝ ΡΑΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Αν το υλικό ωορτωκεί- παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τυχόν παράταςθσ που χορθγικθκε με αίτθμα του Ρρομθκευτι 
πλθν των περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ ι παράταςθσ με αίτθμα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα.  
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 
παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα 
επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο 
υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.  
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για ωόρτωςθ- 
παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που 
παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάωορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν 
ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ ωόρτωςθσ - παράδοςθσ.  
Εωόςον ο προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα 
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ανωτζρω πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ 
προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, 
μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε ωορά ανϊτατο όριο του 
ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. 
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ 
από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, 
με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, 
εωόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.  
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 
ΑΘΟ 6.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ 
Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ρρομθκευτι ανζρχεται ςτο 
ποςό των ………………….. ευρϊ και ……………….. λεπτϊν (……………,.. €), πλζον ΦΡΑ ……….% 
……………………. ευρϊ και …………….. λεπτϊν (………..,…..€) ιτοι ςυνολικά ……………………. 
ευρϊ και …………. λεπτϊν (……………..,…€).  
Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό 
αντάλλαγμα επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ 
μετά από ςυνολικι ζρευνα που πραγματοποίθςε πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςωοράσ του. 
Στο τίμθμα περιλαμβάνονται όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του 
Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. Ομοίωσ, θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ 
αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό 
του Αναδόχου ι τρίτων. 
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον Ρρομθκευτι κα γίνει με εξόωλθςθ του 100% τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των  
Σε περίπτωςθ τμθματικισ παράδοςθσ μπορεί να μπει ο όροσ ωσ εξισ: 
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των προϊόντων/ υλικϊν ςτον Ρρομθκευτι κα γίνει τμθματικά 
ςφμωωνα με το πλάνο τμθματικϊν παραδόςεων που ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ  
και με τμθματικι εξόωλθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ που αναλογεί ςτο εκάςτοτε παραδοκζν 
τμιμα μετά τθν οριςτικι παραλαβι του τμιματοσ αυτοφ.  
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ προβλζπεται από τα ζγραωα τθσ ςφμβαςθσ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο 
από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. 
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/ δικαιολογθτικά. 
Από κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμωωνα με 
τουσ ιςχφοντεσ κάκε ωορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων. 
Ο Ρρομθκευτισ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ ωόρου ειςοδιματοσ ςφμωωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. 
Στθν αμοιβι του προμθκευτι, χωρίσ ΦΡΑ, περιλαμβάνονται οι  υπζρ τρίτων νόμιμεσ 
κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ. 
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ 
παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμωωνα με το άρκρο 
208. 
β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του ωορζα. 
γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναωζρει τθν ζνδειξθ «Εξοωλικθκε». 
δ) Εξοωλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν ωζρει τθν ζνδειξθ 
«Εξοωλικθκε». 
ε) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςωαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 
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Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν θ ανακζτουςα αρχι που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι, μπορεί να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό προβλζπεται ςτθν 
κείμενθ νομοκεςία.  
Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου εωαρμόηονται και ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ διατάξεισ του 
Ν 4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013). 
 
Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν 
ςτακερά και δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι 
θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 
 
(Σε περίπτωςθ που επικυμείτε μπορεί να γίνει χριςθ τθσ παρ. 9 του άρκρου 53 ςχετικά 
μετθ δυνατότθτα αναπροςαρμογισ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ιδίωσ ςε περίπτωςθ 
τμθματικϊν παραδόςεων για τα αγακά που κα παραδοκοφν μετά τθν πάροδο 12 μθνϊν 
από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ. Ο ςχετικόσ όροσ κα μποροφςε να ζχει ωσ εξισ: 
«… Το ςυμφωνθκζν τίμθμα ανά είδοσ κα αναπροςαρμόηεται με βάςθ τον δείκτθ τιμϊν 
καταναλωτι για τα προϊόντα που προβλζπεται να παραδοκοφν μετά τθν παρζλευςθ των 
δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
…….. Χρόνοσ εκκίνθςθσ τθσ αναπροςαρμογισ είναι θ θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν 
κατά τθ διαδικαςία που προθγικθκε τθσ υπογραφισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και 
υπολογίηεται μζχρι και τθν θμερομθνία παράδοςθσ των αγακϊν. Σε περίπτωςθ 
εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ, με υπαιτιότθτα του αναδόχου, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
λαμβάνεται υπόψθ για τθν αναπροςαρμογι. Προκαταβολι που χορθγικθκε αφαιρείται από 
τθν προσ αναπροςαρμογι ςυμβατικι αξία..».  
 
ΑΘΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ με 
αρικμό …………………………. εγγυθτικι επιςτολι τθσ …………….. ΤΑΡΕΗΑΣ, ποςοφ 
…………………….. ευρϊ (………………. €) (5% τθσ ςυμωωνοφμενθσ με τθν παροφςα αμοιβισ του 
Αναδόχου, χωρίσ τον ωόρο προςτικζμενθσ αξίασ), ιςχφοσ μζχρι ……………………………, θ οποία 
ζχει ςυνταχκεί κατά το αντίςτοιχο υπόδειγμα τθσ Διακιρυξθσ. 
Θ εγγφθςθ  καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζωεται  ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν 
ζγγραωθ ειδοποίθςθ προσ τθν εγγυιτρια τράπεηα και κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο ςε 
περίπτωςθ παράβαςθσ κάποιου όρου τθσ παροφςασ ι/και τθσ διακιρυξθσ και ςε διάςτθμα 
τριϊν θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ αυτισ για επικείμενθ κατάπτωςθ. 
 
ΑΘΟ 8. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

1. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να 
ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ 
του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

 
2. Ο Ρρομθκευτισ, εωόςον του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να 

παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αωοροφν τθν προμικεια (τακτικζσ 
και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι 
λιψθ αποωάςεων. 

3. Ο Ρρομθκευτισ  κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν 
τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν 
προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 
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οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ 
αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

4. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθ να τθρεί τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τια διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςωαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν 4412/2016.  

5. Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τθν 
προμικεια, ςφμωωνα με τα κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, 
εκτελϊντασ προςθκόντωσ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ, που αυτό περιλαμβάνει, 
διακζτοντασ άτομα  με τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε 
να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. 

6. Ο Ρρομθκευτισ εγγυάται και ωζρει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, που 
προβλζπονται ι απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ και το Νόμο και ςε ςχζςθ 
με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από άτομα, που κα αςχολθκοφν ι κα 
παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε 
περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ 
υποχρεοφται μόνον αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

7.  
8. Ο Ρρομθκευτισ κα ενεργεί με επιμζλεια και ωροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι 

παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμωζρον 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

9. Απαγορεφεται ςτον Ρρομθκευτι να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε 
υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ, που απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα. 

10. Ειδικι μνεία γίνεται για ςυμβάςεισ που αφοροφν Ιατροτεχνολογικό Εξοπλιςμό 
Βιοιτρικισ Τεχνολογίασ ςε ότι αφορά τθν υποχρζωςθ παροχισ ανταλλακτικϊν, 
services και λοιπζσ κατά περίπτωςθ υποχρεϊςεισ.  

 
 
ΑΘΟ 9. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ρρομθκευτισ 
κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε 
οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραωα ι πλθροωορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ 
του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του.  
Ειδικότερα: 
Ο Ρρομθκευτισ δφναται να αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ ςε όςουσ υπαλλιλουσ 
αςχολοφνται άμεςα με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και διαςωαλίηει ότι οι 
υπάλλθλοι αυτοί είναι ςε πλιρθ γνϊςθ και ςυμωωνοφν με τισ υποχρεϊςεισ 
εμπιςτευτικότθτασ και εχεμφκειασ. Ο Ρρομθκευτισ μεταωζρει αυτζσ τισ υποχρεϊςεισ του 
και ςτουσ υπεργολάβουσ του και ςτουσ με οποιονδιποτε τρόπο ςυνδεόμενουσ με αυτόν για 
τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ προμικειασ. 
Σε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ χριςθ ι εκμετάλλευςθ των πλθροωοριϊν οι οποίεσ κα 
περιζλκουν ςε γνϊςθ του Ρρομθκευτι κακ’ οιονδιποτε τρόπο, ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ 
παροφςασ Σφμβαςθσ, οι οποίεσ είναι εμπιςτευτικζσ για ςκοποφσ διαωορετικοφσ από τθν 
εκτζλεςθ του Ζργου αυτοφ. Ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν 
είναι γνωςτά ςε τρίτουσ, ακόμα και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοια. 
Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διαςωαλίηει τθ διαωφλαξθ όλων των 
πλθροωοριακϊν ςτοιχείων ςτουσ κοινοφσ χϊρουσ ςυνεργαςίασ και ςτουσ ανκρϊπουσ που 
αςχολοφνται με το Ζργο, αποκλειόμενθσ τθσ διαωυγισ, διαρροισ ι μεταωοράσ ςε άλλα 
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άτομα, χϊρουσ ι εταιρείεσ. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα 
Αρχι για τα μζτρα που παίρνει προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 
Σε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροωοριϊν, θ οποία αποδεδειγμζνα οωείλεται ςτον 
Ρρομθκευτι, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κάνει χριςθ των διατάξεων 
«περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ» και να αξιϊςει πλθρωμι και αποηθμίωςθ για όλεσ τισ 
άμεςεσ και ζμμεςεσ, κετικζσ ι και αποκετικζσ ηθμίεσ που κα ζχει κατά περίπτωςθ υποςτεί 
κακϊσ επίςθσ και να προβεί ςτθ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ με υπαιτιότθτα του Ρρομθκευτι, 
κθρφςςοντασ τον ζκπτωτο. 
Πλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναωι ςτοιχεία όπωσ χάρτεσ, διαγράμματα, ςχζδια, 
προδιαγραωζσ, πλάνα, ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραωο ι 
υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ρρομθκευτι κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, είναι εμπιςτευτικά και ανικουν κατά κυριότθτα ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι. Ο Ρρομθκευτισ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα 
ζγγραωα και τα ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ρρομθκευτισ μπορεί να κρατά 
αντίγραωα αυτϊν των εγγράωων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί 
για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.2121/1993 περί πνευματικισ 
ιδιοκτθςίασ. 
Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο 
για οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ ι του εξοπλιςμοφ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι οωείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
πλθροωορίεσ τον Ρρομθκευτι, ο οποίοσ υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και 
εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζναντι του τρίτου. Σε κάκε 
περίπτωςθ, ο Ρρομθκευτισ αωενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα οποία κα κλθκεί να 
καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε 
δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αωετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν 
Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία που κα υποςτεί από ενδεχόμενθ 
αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου. 
 
ΑΘΟ 10. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οωείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ 
βίασ. 
Ο Ρρομθκευτισ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του 
ςε γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οωείλει να γνωςτοποιιςει και 
επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ 
αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα 
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ 
τριάντα (30) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του Ρρομθκευτι, διαωορετικά, με τθν 
πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 
 
ΑΘΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λφςει τθ ςφμβαςθ με τον 
Ανάδοχο μετά από αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ. Στθ περίπτωςθ 
αυτι, ο Ανάδοχοσ πζραν τθσ αμοιβισ για το μζροσ τθσ Σφμβαςθσ που ζχει εκτελζςει μζχρι 
του χρόνου τθσ καταγγελίασ, δεν δικαιοφται να λάβει κανζνα επιπλζον ποςό ωσ 
αποηθμίωςθ, εκτόσ των παραγγελιϊν προϊόντων που αποδεδειγμζνα ζχουν προθγθκεί τθσ 
καταγγελίασ και εωόςον αυτά τελικϊσ παραλθωκοφν. 
Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου που αναωζρεται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ 
ι κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται 
αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ 
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καταπίπτουν υπζρ του Δθμοςίου και θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που 
προβλζπεται ςτθν παροφςα. 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι 
και ρθτι ςυμωωνία των μερϊν και με τθν επιωφλαξθ του άρκρου 132 και 201 
(γνωμοδότθςθ αρμοδίου οργάνου) του Ν. 4412/2016.  
 
ΑΘO 12. ΕΚΧΩΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ. Κατ’ 
εξαίρεςθ ο ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθν καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςε τράπεηα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλθ 
χϊρα τθσ ΕΕ και ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν 4270/2014. 
 
ΑΘΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε: 
α) όταν παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα 
που παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από 
το αρμόδιο όργανο.  
β) Ραραλιωκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόκθκαν.  
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αωοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν 
κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ .  
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα 
μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 
 

ΑΘΟ 14. ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οι ςχετικζσ περί προμθκειϊν Διατάξεισ του Ν. 4412/2016, θ από …………………….. διακιρυξθ 
του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ και θ από …………………….. κατατεκείςα προςωορά του Αναδόχου 
αποτελοφν ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ 
αςάωειασ ι διαωορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν, θ ςειρά 
προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ ακόλουκθ: 
α) Θ παροφςα ςφμβαςθ 
β) Οι διατάξεισ περί προμθκειϊν 
γ) Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 
δ) Θ προςωορά του Αναδόχου 
Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναωζσ κείμενο ι ζγγραωο ι 
ςτοιχείο προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθωκεί υπ’ όψθ για τθν 
ερμθνεία των όρων τθσ παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαωορετικά ςτθ παροφςα 
ςφμβαςθ. 
Αντίκλθτοσ του Αναδόχου, ςτον οποίο μποροφν να γίνονται όλεσ οι κοινοποιιςεισ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι προσ τον Ανάδοχο ορίηεται με τθν παροφςα ο κ.………………………., κάτοικοσ 
………………., ΤΚ …………….. τθλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 ………………….. 
email…………………  
Θ κοινοποίθςθ εγγράωων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο κα γίνεται με κάκε 
πρόςωορο μζςο ιτοι με ταχυδρομικι επιςτολι, τθλεομοιοτυπία, ι θλεκτρονικά μζςα.  
 
ΑΘΟ 15. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ 
Ο Ανάδοχοσ του ζργου και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε 
διαωορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ που κα υπογραωεί, με βάςθ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 
Επί διαωωνίασ, κάκε διαωορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα 
δικαςτιρια Ακθνϊν, εωαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το κοινοτικό. 
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Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εωόςον ςυμωωνοφν και τα δφο μζρθ, 
να προβλεωτεί ςτθ ςφμβαςθ προςωυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε 
διαιτθςία ςφμωωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ 
ςυμωωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμωωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ 
διαωοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ 
παράγραωο. 
Ειδικά κατά των αποωάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του αναδόχου κυρϊςεισ δυνάμει 
των άρκρων 203 (κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου), 206 (χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 
207 (κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ), 213 (απόρριψθ ςυμβατικϊν 
υλικϊν - αντικατάςταςθ) του Ν. 4412/2016 μπορεί να υποβάλει προςωυγι για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του ωορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 
απόωαςθσ. Επί τθσ προςωυγισ, αποωαςίηει το αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου και θ 
απόωαςθ που κα εκδοκεί δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε ωφςεωσ 
διοικθτικι προςωυγι. 
Σε πιςτϊςει των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε τρία πρωτότυπα. Δφο ζλαβε 
θ Ανακζτουςα Αρχι και ζνα ο Ρρομθκευτισ  

 
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΗ 

 
 

                         Για το Νοςοκομείο     Για τθν εταιρεία 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ για τον παρόντα διαγωνιςμό. 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- ΟνομαςίαΝοςοκομείου: [«Γ.Ν.Α  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-     

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- 

ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Ρ.Δ.Δ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99221993] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: ΥΨΘΛΑΝΤΟΥ 45-47 ΚΟΛΩΝΑΚΙ  / ΑΘΘΝΑ/ Ταχ. Κωδικόσ: *106 76 

- Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ: *ΑΝ.ΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ] 

- Τθλζωωνο: *213 204 1707] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *promithies@evaggelismos-hosp.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): *www.evaggelismos-hosp.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραωι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ-ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΔΑΡΕΔΩΝ 
ΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ΥΛΘΣ ΣΕ ΧΩΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 

- Θ ςφμβαςθ αναωζρεται ςε προμικεια 

- Εωόςον υωίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *…] 

- Αρικμόσ αναωοράσ που αποδίδεται ςτον ωάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: 140/2019 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ ωορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ ωορζα, αναωζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εωόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζωωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20:ο 

οικονομικόσ ωορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» iv  ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εωόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 
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*…...............+ 

[….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ ωορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν ωορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναωζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραωισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραωισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναωζρετε: 

γ) Αναωζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραωι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραωι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ ωορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςωορϊν 

κοινωνικισ αςωάλιςθσ και ωόρων ι να 

παράςχει πλθροωορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 
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ανακζτοντα ωορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναωζρετε:  

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναωζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ ωορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεωαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

ωορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 
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γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναωορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

ωορζασ επικυμεί να υποβάλει προςωορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων 

που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ 

ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εωόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζωωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορωζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

 δωροδοκίαix,x· 

 απάτθxi· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσxii· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiii· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου xv  το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόωαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
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*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναωζρετεxvii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόωαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αωορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xviii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόωαςθσ, ο 

οικονομικόσ ωορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»)xix
; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιωκθκανxx: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναωζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόωαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόωαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναωζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόωαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόωαςθσ, 

εωόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ 

που οωείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναωερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροωορίεσ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναωερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροωορίεσ 
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*……+ *……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiii 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιωκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ ωορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxv : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

*+ Ναι *+ Πχι 
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ωςτόςο ο οικονομικόσ ωορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εωαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναωζρετε: 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ ωορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροωορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ ωορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιωκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ ωορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροωορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ ωορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιωκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ ωορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροωορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ ωορζασ ι 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

ωορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxix; 

Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροωορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ ωορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια xxx  κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

ωορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροωορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 
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Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ ωορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιωκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ ωορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροωοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα ωορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποωάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα ωορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να 

του αποωζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροωορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποωάςεισ που αωοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αωορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ ωορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρώςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλώςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρώςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να 

υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxi; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα 

με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των 

ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
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Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 

χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν 

εγγράφων που αναφζρονταιxxxii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 

μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxxiii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά 

ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραωι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 

τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναωοράσ)+. 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

                                                           
i Σε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο 

(ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

ii Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii Βιέπε ζύζηαζε ηεο Επηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, 

ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΕΕ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 

νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 

εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 

εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 

εθαηνκκύξηα επξώ. 
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο 

απαζτοιούλ ιηγόηεροσς από 250 εργαδοκέλοσς θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηος θύθιος εργαζηώλ δελ 

σπερβαίλεη ηα 50 εθαηοκκύρηα εσρώθαη/ή ην ζύλοιο ηοσ εηήζηοσ ηζοιογηζκού δελ σπερβαίλεη ηα 

43 εθαηοκκύρηα εσρώ. 

iv Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

v Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

vi Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

viii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 

42). 

ix Σχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 

“δηαθζνξά”. 

x Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ 

C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΥ 
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ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

(ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 

3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ποινικού δικαίος για ηη διαθθοπά και 

ηος Ππόζθεηος ζ΄ αςηήν Ππωηοκόλλος» (αθοπά ζε πποζθήκη καθόζον ζηο ν. Άπθπο 73 παπ. 1 β 

αναθέπεηαι η κείμενη νομοθεζία). 

xi Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 

2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύπωζη ηηρ Σύµβαζηρ ζσεηικά µε ηην πποζηαζία ηων 

οικονοµικώνζςµθεπόνηων ηων Εςπωπαϊκών Κοινοηήηων και ηων ζςναθών µε αςηήν Ππωηοκόλλων. 

xii Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 

ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

xiii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
xiv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία 

ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
xv Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) 

θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 

(Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xvi Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xvii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά 

ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xx Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 

ιήθζεθαλ.  

xxi Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 

ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν 

ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xxii Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο 

ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν 

απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε 

ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 

κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο 

πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxiii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxiv Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxv . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxvi Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxvii Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα 

ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΤΔΥΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
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xxviii Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxix Πξβι άξζξν 48. 

xxx Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη 

απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxxi Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, οη οηθολοκηθοί θορείς από 

ορηζκέλα θράηε κέιε οθείιοσλ λα ζσκκορθώλοληαη κε άιιες απαηηήζεης ποσ θαζορίδοληαη ζηο 

Παράρηεκα ασηό. 
xxxii Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xxxiii Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

(διαδικηςακή διεύθςνζη, απσή ή θοπέα έκδοζηρ, επακπιβή ζηοισεία αναθοπάρ ηων εγγπάθων) πος 

παπέσοςν ηη δςναηόηηηα ζηην αναθέηοςζα απσή ή ζηον αναθέηονηα θοπέα να ηο ππάξει. Όπος απαιηείηαι, 

ηα ζηοισεία αςηά ππέπει να ζςνοδεύονηαι από ηη ζσεηική ζςγκαηάθεζη για ηην εν λόγω ππόζβαζη. 

 

 

 

 

 

 

 




