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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2019 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΤΤΜΜΟΟΛΛΕΕΒΒΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΛΛΑΑΒΒΟΟ, 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 25.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 31.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΤΤΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΑΑΡΡΧΧΗΗ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ  

  

ΕΕΙΙΔΔΟΟΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ    

((ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  111177  ττοουυ  ΝΝ..44441122//22001166  σσεε  εεφφααρρμμοογγήή  

ττοουυ  ΠΠΠΠΥΥΥΥ  έέττοουυςς  22001155))  

ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  

ΗΗ  ΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΨΨΗΗ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ    

ΑΑΠΠΟΟΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣ  

((χχααμμηηλλόόττεερρηη  ττιιμμήή))  

ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΗΗΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  
1199--22--22001199    1155::0000μμ..μμ..    

((ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  112211  ππααρρ..γγ  ττοουυ  ΝΝ..44441122//22001166))  

ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  ΔΔΙΙΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  2200--55--22001199  1111::0000ππ..μμ..,,  ηημμέέρραα  ΤΤεεττάάρρττηη  

ΤΤΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΔΔΙΙΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΤΤμμήήμμαα  ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν  ΓΓ..ΝΝ..ΘΘ..  ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ  

ΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  CCPPVV  CCPPVV::  99883300000000--66  

ΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  NNUUTTSS  EELL552222  

ΚΚΑΑΕΕ  00443399  

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΘΘΕΕΙΙΣΣΑΑ  ΔΔΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣ  ΦΦΠΠΑΑ  2255..000000,,0000€€  

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΤΤΙΙΜΜΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΔΔΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ΜΜΕΕ  ΦΦΠΠΑΑ  3311..000000,,0000€€  

ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΑΑ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ  ((1122  ΜΜΗΗΝΝΕΕΣΣ))  

ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΜΜΕΕ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΠΠΡΡΟΟΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΕΕΤΤΟΟΥΥΣΣ  

ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΗΗΜΜΔΔΗΗΣΣ    55--22--22001199  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ) 
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ) 
4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ) 
5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 

1.2 Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'134/18-6-2007). 

1.3 Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α'/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
-Νέα εταιρική μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση Θεμάτων ναυτιλίας, 
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις, Μέρος Δεύτερο, Νέα εταιρική μορφή: 
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) 

1.4 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α') «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - 
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

1.5 Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

1.6 Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της 
Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη 
θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των 
κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - 
Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και 
λοιπές διατάξεις. 

1.7 Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α'/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) 

1.8 Του N. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α'/13.11.2017) Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις. 

 

 
Τις αποφάσεις: 

2.1. Την υπ' αριθμ. ΔΥ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία 
είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των 
τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ.3 Ν.3580/ 2007). 

2.2. Τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016, Άρθρο 116 «Επιλογή των διαδικασιών» σύμφωνα με 
το οποίο: 

 «1. Για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν 

εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες του 

συνοπτικού διαγωνισμού και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 
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118. Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 117 και 118, δύνανται να 

αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του καθ' ύλην 

αρμόδιου Υπουργού. 

και άρθρο 117, «ΣΣυυννοοππττιικκόόςς  δδιιααγγωωννιισσμμόόςς» όπου ορίζεται ότι:  
«1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.» 

2.3. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 1η/23-1-2019 συνεδρίασή 
του (θέμα 63Ο ) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και η διενέργεια 
του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση λειτουργίας των ατμολεβητών σε 
εργολάβο ο οποίος θα έχει υποχρέωση απασχόλησης αδειοδοτημένου με 
επαγγελματική άδεια άσκησης επαγγέλματος θερμαστή σε πρωινή ή απογευματινή 
βάρδια προκειμένου να καλύπτει συνολικά 9 βάρδιες ανά εβδομάδα κατά τους 
χειμερινούς μήνες (από 1-11 έως 30-4) και τρεις (3) βάρδιες κατά τους θερινούς μήνες 
(1-5 έως 30-10), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, για ένα (1) έτος 
και με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους. 

2.4. Την υπ΄αριθμ. 566/2019(ΑΔΑ: ΨΘΚΘ469067-2ΤΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
στον ΚΑΕ 0439.  

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

 
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής 
(χαμηλότερη τιμή), ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΤΤΜΜΟΟΛΛΕΕΒΒΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΛΛΑΑΒΒΟΟ,,  ΓΓΙΙΑΑ  

ΕΕΝΝΑΑ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ,,  ΜΜΕΕ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗ  ΧΧΑΑΜΜΗΗΛΛΟΟΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ,,  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΔΔΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗΣΣ  2255..000000,,0000€€  ΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣ  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..  ΚΚΑΑΙΙ  3311..000000,,0000€€  ΜΜΕΕ  ΦΦΠΠΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ  

ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΕΕΤΤΟΟΥΥΣΣ, όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 31.000,00€ με 
ΦΠΑ και με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους 31.000,00€. 

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών για το σύνολο των υπηρεσιών. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20-2-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο 

Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να 
υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών 
του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 
830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Τρίτη 19-2-2019 και ώρα 
15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή 
απόρριψης. 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να 
αποσφραγισθούν. 
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Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι τους εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετική εξουσιοδότηση. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
 α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή 
προσφορά 
γ) συνεταιρισμοί 
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην 
Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο 
φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

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

γ Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις: 

Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου 
τοποθετείται η τεχνική προσφορά. 
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε 
δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων (όπως αναλύονται παρακάτω), εκ των 
οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο.  
Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να 
περιλαμβάνει, το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως αυτά περιγράφονται 
στο άρθρο 79, παράγραφος 4 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 79Α «Υπογραφή Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης» όπως αυτό τροποποιήθηκε  με το άρθρο 107 του Ν.4497/2017 
και σύμφωνα με το Παράρτημα Ε' καθώς και Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 
 

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης/τεχνικών προδιαγραφών, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη 
και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαπραγμάτευσης. 

 Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
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Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν στην ΤΕΥΔ μόνο τα: Μέρος ΙΙ (εκτός από το Δ), 
Μέρος ΙΙΙ (εκτός από το Δ), Μέρος IV (μόνο την παράγραφο α: Γενική ένδειξη για όλα τα 
κριτήρια επιλογής) και μέρος VI. 
 
To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) δεν είναι υποχρεωτικό να φέρει 
ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής του, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 
Όταν ο υποψήφιος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων το ΤΕΥΔ ενεργεί ως νόμιμος 
εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία 
(σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 
Το ΤΕΥΔ, όταν συμμετέχουν Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένο από μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα 
υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα 
εταιρείας και υπογραφή). 
Για την εξακρίβωση της νομιμότητας εκπροσώπησης των εταιρειών που διαθέτουν μορφή 
νομικού προσώπου να κατατεθούν: 

 
Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού 
εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα: i) Οι 
προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο 
ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, ii) Οι Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού, όπως 
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), iii) Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην 
αρμόδια διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στα οποία έχουν 
δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρίας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το 
Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους 
Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί 
η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας διοικητικής αρχής για την καταχώριση των 
σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε. 
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. 
Κατάλογο (αντίγραφα συμβάσεων) στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες συμβάσεις 
προμήθειας ειδών, σχετικών με το αντικείμενο του διαγωνισμού, που έχει συνάψει στον 
Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα. 
Αντίγραφα των αιτούμενων πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα 
διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) όπως αυτά ζητούνται 
από τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 
Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να προκύπτει ότι κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
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Αντίγραφο οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμή. Να κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς, αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς οικονομικά στοιχεία (να μην 
αναγραφεί τιμή). Το αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς οικονομικά στοιχεία με 
αυτό της πρωτότυπης οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να έχουν καμία 
διαφοροποίηση επί του κειμένου. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 

Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του 
οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η 
οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο 
και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής: 

· Η προσφερόμενη τιμή για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού που 
συμμετέχει ο συμμετέχον ανάδοχος πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. 

· Οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, 
δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του 
Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. 

· Η προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. επί ποινή αποκλεισμού δεν πρέπει 
να ξεπερνά τον επιμέρους προϋπολογισμό του σκέλους του διαγωνισμού που 
συμμετέχει ο ανάδοχος. 

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

· Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και 
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 

· Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο 
υπάγεται η αιτούμενη προμήθεια και θα βαρύνει το Νοσοκομείο. 

· Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον συμμετέχοντα μέχρι την 
ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της 
προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου 
αντίτιμου των ειδών που θα προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι 
την οριστική εκπλήρωση των συμβατικών του υπηρεσιών. 

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

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα 
έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η 
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 
ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να 
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα 
πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα 
με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34). 

6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει 
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την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 
επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

7. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του 
Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω 
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο 
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της 
προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν 
διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, (σύμφωνα με το άρθρο 102 του 
Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε 
σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 180 
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που 
αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν 
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη 
γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη 
λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 
διακήρυξη. 

Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

9. Η ανάδειξη των αναδόχων θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Συνεπώς, 
για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις 
προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 
του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, από 
εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται 
ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή θα αιτηθεί την κατάθεση νέας 
βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς από τους ισότιμους μειοδότες. 

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες 
απαράβατους όρους. 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή 
Διαγωνισμού). 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, η 

αποσφράγιση του φακέλου, των τεχνικών προσφορών [δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική 

προσφορά] και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 

συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1. Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, 
εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ. 

2. Οι τιμές δεσμεύουν τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν 
παράταση αυτής. 

3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

      ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα 
(10) ημερών και μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (αρθ. 107 του  Ν.4497/2017) από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο 
τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία 
που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 : 
Α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα 
πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73,  
Β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  
Γ) αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Αν το κράτος – μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά 
ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις Α) – Γ) 
(όπως αυτά αναφέρονται και στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας.  
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Δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό / 
βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ 
του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό.  
Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην Ένωση. 
Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος, παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια 
επιτροπή η οποία προβαίνει στην αποσφράγισή του την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 
τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του 
φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό: 
 α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική 
ημερομηνία της προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και 
μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών, 
 β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί 
με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα 
αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της παραπάνω προθεσμίας. 
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει 
να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 
 Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 Το αντικείμενο του διαγωνισμού 

 Τα στοιχεία του αποστολέα 
 
 Το Νοσοκομείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του 
φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. Ο φάκελος που είτε 
υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στο Νοσοκομείο, θα 
επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει αποσφραγισθεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1. Η κατακύρωση θα γίνει στους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές είναι αποδεκτές 

με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις 
όρους, που προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Νοσοκομείου. Στη συνέχεια, θα αποσταλεί στον ή στους προσφέροντας η σχετική 
σύμβαση. 

3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 
προσέλθει σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016 εντός είκοσι (20) ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής 
αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 
ένα (1) τουλάχιστον μήνα από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης. 

4. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία 
που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 





 

10 

απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της 
αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 

5. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η 
σύναψη της σύμβασης, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση ένστασης από 
άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται 
για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν 
άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής 
απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΗΗ  σσύύμμββαασσηη  πποουυ  θθαα  κκααττααρρττιισσθθεείί  θθαα  έέχχεειι  δδιιάάρρκκεειιαα  εεννόόςς  ((11))  έέττοουυςς,,  μμεε  δδιικκααίίωωμμαα  ππρροοααίίρρεεσσηηςς  εεννόόςς  

έέττοουυςς, μετά από σχετική απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο διατηρεί 

το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της, μετά όμως από 

προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον για το 

αντικείμενο του διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη δημόσιος ή 

ενοποιημένος διαγωνισμός από το Νοσοκομείο, την ΕΚΑΑ του Υπουργείου Υγείας ή άλλη 

αρμόδια Αρχή ΚΑΑ. Στην περίπτωση αυτή, ο προμηθευτής θα αποζημιωθεί αναλογικά μέχρι και 

την τελευταία ημέρα που προσέφερε τα είδη του διαγωνισμού στο Νοσοκομείο. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την 
κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής 
ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού 
ίσου με το ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του σκέλους του διαγωνισμού 
που συμμετέχει. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να 
αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
 

 ΑΡΘΡΟ 9o 

 ΠΛΗΡΩΜΗ 
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής 
του τιμολογίου προμήθειας ειδών. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση 
τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 
Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 
107/9-5-2013) όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 «Για καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές». 
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Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 
αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν 
δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή, που αφορούν 
την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
218 του Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών κ.λ.π.). 
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες 
κρατήσεις: 

 ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε 
άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 
36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007. 

 ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν. 
4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το 
Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες 
διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση 
υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού. 

 Ποσοστό 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. 

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 
8%. 

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

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου 
(επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον 
δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από 
αίτησή του. 
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την 
σύμβαση, εφόσον: 

 Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου. 

 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, 
επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016 . 
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο 
προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του 
Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Ο προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία 
νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να 
αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου 
καθίσταται ανέφικτο στον Προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα 
το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο 
Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν 
προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου 
ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω 
γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον προμηθευτή. Αν το Νοσοκομείο δεν 
απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός 
ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι 
αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο προμηθευτής. 
Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του 
προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προμηθευτής δεν μπορεί να 
ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς 
προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 
Όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν 
αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η 
διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού και β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του 
προμηθευτή. 

                        ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, 
εφόσον απορρέει απ' αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή και αφορά 
(ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ 
και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο 
λύση της, επιλύεται κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική 
αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η 
οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της 
αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο προμηθευτής δεν 
αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη 
διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ' 
αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' 
ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
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Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του 
Δημοσίου διατάξεις(Ν.4412/2016) Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την 
άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη 
σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 
Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει 
μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη 
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκομείο. Περίληψη της 
παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε εφημερίδα, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου 
νόμοι και διατάξεις (Ν.4412/2016). 
 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
 
 
 
 
  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

14 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΣΕ 
ΕΡΓΟΛΑΒΟ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 25.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 31.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 
 
Α.  ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 
 

1. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»         
2. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση του έργου  
3. ΕΡΓΟ: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ  που 

συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης 
4. ΕΡΓΑΣΙΑ: Η κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και 

αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η παρούσα 
διακήρυξη 

5. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Επίβλεψη καλής και ασφαλούς λειτουργίας και χειρισμού 

του συνόλου των εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου του κτιρίου Α΄ και περιοδική 
επιθεώρηση της ομαλής λειτουργίας των λεβητοστασίων κτιρίου Β΄, Γ΄και 
Δ΄{εγκαταστάσεις 3ης Ειδικότητας (αερίων)-1η Κατηγορία εγκαταστάσεων παραγωγής και 
διανομής ατμού του άρθρου1 του Π.Δ 38  /1991  και με κατάταξη των εργασιών σε (β) 
στάθμη τεχνολογίας του άρθρου 3 του Π.Δ 38/1991- ατμός πιέσεως μέχρι 16 BAR } του 
Νοσοκομείου  καθώς και των παρελκομένων εγκαταστάσεων και δικτύων αυτού.  

 
Β.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
O ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να διαθέτει στο Νοσοκομείο τον απαιτούμενο αριθμό 
αδειοδοτημένων ατόμων, από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Βιομηχανίας και Εμπορίου, με 
επαγγελματική άδεια άσκησης επαγγέλματος της ειδικότητας : 
- Θερμαστή (ΔΕ)  ή  
- Τεχνίτη  Υδραυλικού Β΄ Τάξης  3ης Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας . 
 
Δυνητικά,  διπλωματούχοι Μηχανολόγοι υπομηχανικοί (ΤΕ) και  Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΠΕ), 
των οποίων τα επαγγελματικά προσόντα επιτρέπουν την άσκηση καθηκόντων ειδικότητας 
θερμαστή ή Τεχνίτη  Υδραυλικού Β΄ Τάξης  3ης Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας γίνονται δεκτοί. 
 
Το παραπάνω προσωπικό θα διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον μίας τριετίας και 
θα κατανεμηθεί έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του Νοσοκομείου, σε οκτάωρες βάρδιες 
που θα καθορίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και αναλύονται 
εβδομαδιαία ως εξής: 
 

ΑΑ))  ΧΧεειιμμεερριιννήή  ππεερρίίοοδδοοςς  ((ααππόό  0011..1111  έέωωςς  3300..0044))    

ΕΕννννέέαα  ((99))  ββάάρρδδιιεεςς  ππρρωωιιννέέςς  ήή  ααπποογγεευυμμααττιιννέέςς  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  ΣΣααββββααττοοκκύύρριιαακκωωνν  

κκααιι  ααρργγιιώώνν))  

ΒΒ))  ΘΘεερριιννήή  ππεερρίίοοδδοοςς  ((ααππόό  0011..0055  έέωωςς  3311..1100))    
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ττρρεείίςς  ((33))  ββάάρρδδιιεεςς  ππρρωωιιννέέςς  ήή  ααπποογγεευυμμααττιιννέέςς  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  ΣΣααββββααττοοκκύύρριιαακκωωνν  

κκααιι  ααρργγιιώώνν))  
 
 
 
Το προσωπικό που θα διαθέτει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνεργάζεται με το μόνιμο προσωπικό του 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ  για την απρόσκοπτη και ομαλή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  του λεβητοστασίου 
του κτιρίου Α΄ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 
 
Β1.  ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών: 
Α . Αδειοδοτημένοι: 
 

1. Ομώνυμo ή αντίστoιχo  της ειδικότητας θερμαστή ή Τεχνίτη  Υδραυλικού Β΄ Τάξης  3ης 
Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας, τίτλo IEK ή Tεχνικoύ Eπαγγελματικoύ Eκπαιδευτηρίoυ A' ή B' 
κύκλoυ σπoυδών ή Eνιαίoυ Πoλυκλαδικoύ Λυκείoυ ή Tεχνικoύ Eπαγγελματικoύ Λυκείoυ ή 
Tεχνικών Eπαγγελματικών σχoλών δευτερoβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχoλών Mαθητείας τoυ 
OAEΔ τoυ Ν. 1346/1983 ή άλλo ισότιμo τίτλo σχoλικών μoνάδων της ημεδαπής ή 
αλλoδαπής, αντίστoιχης ειδικότητας, o oπoιoς οδηγεί  στην απαιτoύμενη άδεια άσκησης 
επαγγέλματoς ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιoύχων Mέσων Tεχνικών Σχoλών 
τoυ μηχανoλoγικoύ τoμέα (όπoυ πιστοποιημένα χoρηγείται αντί άδειας) ή Oπoιoσδήπoτε 
τίτλo μεταδευτερoβάθμιας IEK ή δευτερoβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλo ισότιμo και 
αντίστoιχo τίτλo σχoλικών μoνάδων της ημεδαπής η αλλoδαπής, υπό την πρoϋπόθεση ότι 
o υπoψήφιoς υπoβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδoση της άδειας υπηρεσιας, oτι 
η, άδεια άσκησης επαγγέλματoς χoρηγήθηκε βάσει τoυ συγκεκριμένoυ τίτλoυ είτε 
αυτoτελώς είτε με συνυπoλoγισμό και εμπειρίας  
 

2. Ομώνυμο ή αντίστoιχo της ειδικότητας θερμαστή ή Τεχνίτη  Υδραυλικού Β΄ Τάξης  3ης 
Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας,  απoλυτήριo τίτλo αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 
σχoλής της ημεδαπής η ισότιμo και αντίστoιχo τίτλo σχoλής της αλλoδαπής, o oπoίoς 
oδηγεί στην απαιτoύμενη άδεια άσκησης επαγγέλματoς  ή βεβαίωση εγγραφής στα 
μητρώα πτυχιoύχων Mέσων Tεχνικών Σχoλών τoυ μηχανoλoγικoύ τoμέα (όπoυ 
πιστοποιημένα χoρηγείται αντί άδειας) ή Oπoιoσδήπoτε τίτλo αναγνωρισμένης κατώτερης 
τεχνικής σχoλής της ημεδαπής, υπό την πρoϋπόθεση ότι o υπoψήφιoς υπoβάλλει 
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδoση της άδειας υπηρεσίας, oτι η, άδεια άσκησης 
επαγγέλματoς χoρηγήθηκε βάσει τoυ συγκεκριμένoυ τίτλoυ είτε αυτoτελώς είτε με 
συνυπoλoγισμό και εμπειρίας  

 
Β. Διπλωματούχοι 
 
Ομώνυμο ή αντίστoιχo, της ειδικότητας μηχανολόγου, απoλυτήριo τίτλo αναγνωρισμένης 
ανώτερης ή ανώτατης τεχνικής σχoλής της ημεδαπής η ισότιμo και αντίστoιχo τίτλo σχoλής της 
αλλoδαπής, o oπoίoς oδηγεί στην, απαιτoύμενη άδεια άσκησης επαγγέλματoς η στη 
βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιoύχων Ανώτερων ή Ανώτατων Tεχνικών Σχoλών τoυ 
αντίστοιχου τoμέα.   
 
Β2. ΆΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  
 
Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος που απαιτούνται είναι: 
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 Ειδικότητα ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ:  Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτηθερμοϋδραυλικού, 
τουλάχιστον Α’ τάξης , 1ης ειδικότητας.  
 
 Ειδικότητα ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ: Άδεια άσκησης επαγγέλματος θερμαστή 

 
Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή οι ισότιμες βεβαιώσεις –πιστοποιήσεις των ζητούμενων 
ειδικοτήτων θα πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού μετά το άνοιγμα των 
οικονομικών προσφορών και πριν την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Οι κατηγορίες των εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου του κτιρίου Α΄ και του Νοσοκομείου, 
τις οποίες θα λειτουργεί και συντηρεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναφέρονται παρακάτω : 

 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  &  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

1. ΑΤΜΟΥ ( ατμολέβητες, εγκαταστάσεις λεβητοστασίου, δίκτυα,  δοχεία συμπυκνωμάτων, 
αντλίες κ.α.) 

2. ΥΔΡΕΥΣΗΣ( δεξαμενές,  αποσκληρυντές, αντλίες, κ.α.).  
3. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (μηχανοστάσια, δίκτυα,  λέβητες κ.α.). 
4. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Καυστήρες κ.α.) 
5. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΜΕ ΤΟ 

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α΄  ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ. 

  

Δ.  ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ αφορά και περιλαμβάνει την συνεχή σε 24ωρη και όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας, θέση σε λειτουργία, την παρακολούθηση του εξοπλισμού του 
λεβητοστασίου του κτιρίου Α΄ του  Νοσοκομείου, την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης 
λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων ή συσκευών και μηχανημάτων, 
την αποκατάσταση οιασδήποτε βλάβης καθώς και την προληπτική συντήρηση του 
εξοπλισμού. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις,  στόχος είναι η πλήρης και 
αδιάλειπτη παροχή ατμού στα μαγειρεία, πλυντήρια και θερμαντικούς υποσταθμούς του 
νοσοκομείου, καθώς και  ζεστού νερού χρήσεως και νερού θέρμανσης σε όλα τα κτίρια του 
Νοσοκομείου, κλπ).   

Γενικώς στην ευθύνη της ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται κάθε εγκατάσταση, συσκευή, μηχάνημα 
κλπ. του εξοπλισμού  του λεβητοστασίου του κτιρίου Α΄ του  Νοσοκομείου.  

Η συντήρηση θα είναι είτε προληπτική είτε επισκευαστική-διορθωτική. 

Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες 
των κατασκευαστών επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή 
συμπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο  και παροχή κατάλληλων οδηγιών για τη διατήρηση της 
ομαλής λειτουργίας. Στην  προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για 
μεγαλύτερης έντασης εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν 
αποτελούν αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης. Από την άλλη πλευρά η κανονική 
συντήρηση (επισκευαστική-διορθωτική) αφορά την συνεχή παρακολούθηση της 
εγκατάστασης, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την εγκατάσταση ή και επισκευή 
εξαρτημάτων καθώς και την αποκατάσταση μικρών ή μεγαλύτερων βλαβών. 

Γ.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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 Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ  ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ  
ΤΗΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΟΥ  Η/Μ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

 ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό, όπως 
περιγράφεται παραπάνω, για την εκτέλεση των παραπάνω ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΓ, κλπ, ή τους 
εγκεκριμένους κανονισμούς ξένων χωρών (Ευρωπαϊκών ή της Αμερικής). 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ήτοι ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ, υπό την έννοια της επιτήρησης και του ελέγχου των εργασιών, χωρίς αυτό να τον 
εξαιρεί από την υπευθυνότητα των εργασιών συντήρησης. Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ που θα 
εκπροσωπεί τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα οφείλει να ενημερώνει με την κατάρτιση και 
τήρηση εβδομαδιαίου προγράμματος του προσωπικού του, όπως επίσης και των 
προγραμματισμένων εργασιών που πρόκειται να γίνουν. 

 Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να τηρεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα βάρδιας του σύμφωνα με τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου και κατόπιν συνεννόησης με την Τ.Υ του, σύμφωνα με όσα 
ορίσθηκαν στο κεφάλαιο Β της παρούσης, Προσωπικό και Χρόνος απασχόλησης  

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις 
απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη ζημιών και θα επισκευάζει  και θα αποκαθιστά την 
λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά ζημιές 
που οφείλονται σε ανωτέρα βία καθώς και σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή  εγκατάσταση 
αυτών.  Γενικότερα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και 
ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για τη σωστή συντήρηση και λειτουργία του 
λεβητοστασίου του κτιρίου Α΄ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ότι οι εργασίες θα εκτελoύνται με πρoσoχή και  επιμέλεια και θα είναι 
υπεύθυνoς έναντι τoυ NOΣOΚOΜΕΙΟΥ για την παρακoλoύθηση, στο μέρος που του αναλογεί, 
τoυ εξoπλισμού τoυ λεβητοστασίου του κτιρίου Α΄ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με την εξασφάλιση της 
oμαλής λειτoυργίας των εγκαταστάσεων ή συσκευών και μηχανημάτων, την αποκατάσταση 
oποιασδήπoτε βλάβης καθημερινά καθ' όλo τo 24ωρo. Στόχoς είναι η πλήρης και αδιάλειπτη 
παρoχή ζεστού,νερού χρήσεως, νερού  θέρμανσης, ατμού.  

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος και είναι ο μόνoς υπεύθυνoς για την άμεση αποκατάσταση 
με δική του δαπάνη κάθε είδoυς ζημίας ή βλάβης πoυ θα πρoκληθεί στo πρoσωπικό ή στις 
κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις τoυ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ η σε oπoιoδήπoτε τρίτo εφ όσoν αυτή 
oφείλεται σε υπαιτιότητα τoυ πρoσωπικoύ τoυ η των εργασιών τoυ. 

 Σε περίπτωση βλάβης που οδηγήσει σε διακοπή οιασδήποτε σημαντικής λειτουργίας του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ως και εγκαταστάσεων που άπτονται της ασφαλείας των ασθενών και των 
εργαζομένων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άμεσα όλο το προσωπικό που θα 
του ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, για την ταχύτερη δυνατή 
αποκατάσταση της βλάβης. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν θα επεμβαίνει σε μηχανήματα πoυ είναι σε εγγύηση καλής λειτουργίας 
χωρίς την έγκριση των αρμόδιων τoυ ΝOΣOΚOΜΕΙOΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνεργάζεται με την 
Διoίκηση και την Τεχνική Υπηρεσία τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ και θα συμμoρφώνεται με τις 
υπoδείξεις τoυς με σκoπό την απρόσκοπτη λειτoυργία των εγκαταστάσεων.  

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέτει προσωπικό έμπειρο άριστα ειδικευμένo στo 
είδoς τoυ,  υγιές, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθoυς, συμπεριφoράς 
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απέναντι στoυς τρίτoυς και στo πρoσωπικo τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ, και τo oπoίo θα τηρεί πιστά 
το ωράριο εργασίας και τις οδηγίες τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ και των κρατικών Αρχών. Σε 
περίπτωση πoυ τo πρoσωπικό τoυ ΑΝΑΔΟΧOΥ, κατά την κρίση τoυ ΕΡΓOΔΟΤΗ και σε 
oπoιαδήπoτε χρoνική στιγμή δεν πληρoί τις ανωτέρω πρoυπoθέσεις, η Yπηρεσία για λόγους 
εύρυθμης λειτoυργίας διατηρεί τo δικαίωμα να ζητήσει από τoν AΝΑΔOΧO την αντικατασταση 
τoυ προσωπικού αυτού.  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι επίσης υπεύθυνoς για την εκπαίδευση των 
τεχνικών τoυ για oπoιαδήπoτε εργασία ή διαδικασία χρειαστεί.  

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ φρoντίζει ώστε oι υπάλληλoί τoυ να τηρούν εχεμύθεια σχετικά με ζητήματα που 
υπέπεσαν στην αντίληψη του κατά την άσκηση της εργασίας τoυς και που άπτονται του 
ιατρικού απορρήτου, και αυτή η υπoχρέωση εξακoλoυθεί να υφίσταται ακόμη και μετά τo 
πέρας της συμβάσεως.  Oι υπάλληλoί τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή 
φακέλoυς τoυ Noσoκoμείoυ. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να τηρεί βιβλίo επικoινωνίας με τoυς αρμoδίoυς τoυ 
Noσoκoμείoυ με σκoπό την αναγραφή σ’ αυτό τυχόν παραλείψεων, πρoτάσεων κλπ., να 
επιβλέπει o ίδιoς τo έργo και να επικoινωνεί με τα αρμόδια όργανα τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ καθ’ 
όλo τo εικoσιτετράωρo.  

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καθ’ όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να 
τηρεί ημερολόγιο εργασιών στο οποίο θα εγγράφεται καθημερινώς κάθε συμβάν που αφορά 
την Τεχνική Υπηρεσία, θα καταχωρούνται όλες οι παρατηρούμενες βλάβες και ανωμαλίες και 
οι εργασίες άρσης αυτών, οι εργασίες προληπτικής συντήρησης, κ.λ.π. Οι εγγραφές θα 
ελέγχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου η οποία θα κρατάει και αντίγραφο. Το 
ημερολόγιο θα θεωρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου καθημερινά και ανά 
μήνα από την Διοίκηση του Νοσοκομείου. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να γνωστoπoιεί εγγράφως στo απασχoλoύμενo απ' αυτόν 
στo NOΣOΚOΜΕΙO πρoσωπικό ότι oυδεμία εξάρτηση η εργασιακή σχέση έχει με τo 
NOΣOΚOΜΕΙO και να δέχεται τoν έλεγχo από τα αρμόδια όργανα των τυχόν απoσκευών τους 
κατά την απoχώρηση από τo NOΣOΚOΜΕΙO. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα καταθέτει εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τα oνόματα των τεχνικών πoυ θα 
απασχoλoύνται σε κάθε βάρδια σύμφωνα με τις ανάγκες τoυ ΕΡΓOΔΟΤΗ και κατόπιν 
εγκρίσεως τoυ. 

 Τo πρoσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα πρέπει να γνωρίζει άψoγα την Eλληνική γλώσσα ώστε  να 
επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικoινωνία με τo πρoσωπικό τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ και με 
τρίτoυς.    Αλλoδαπoί μπoρoύν να εργάζoνται μόνo εφόσον έχoυν τα απαραίτητα έγγραφα 
παραμoνής και εργασίας στην Eλλάδα. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα φρoντίζει ώστε oι υπάλληλoί τoυ να μην φέρνoυν στη δoυλειά ξένα άτoμα η 
συγγενικά τoυς, τα oπoία τoυς καθυστερούν στην εργασία τoυς. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να απoκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή 
πλημμελή εργασία πoυ θα παρατηρείται και θα γνωστoπoιείται σ’ αυτόν από τα αρμόδια 
όργανα τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να χρησιμoπoιεί απoκλειστικά τo εργατικό πρoσωπικό τoυ, 
πoυ είναι ασφαλισμένο από αυτόν στo αρμόδιo ασφαλιστικό ταμείo ή oργανισμό. To 
NOΣOΚOΜΕΙO διατηρεί τo δικαίωμα να απαγoρεύει σε εργαζόμενo τoυ AΝΑΔΟΧOΥ να 
εργαστεί αν δεν απoδείξει o Aνάδoχoς ότι είναι ασφαλισμένoς, υπoχρεoύμενoυ τoυ Aναδόχoυ 
να εφoδιάζει τo Noσoκoμείo με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. 
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 Ο AΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να τηρεί όλους τoυς σχετικoύς νόμoυς με την εργασία (εργατική 
Νoμoθεσία), τις αμoιβές, ωράριo εργασίας, κoινωνικές παρoχές, απoζημιώσεις, Φόρoυς, 
υγεία και ασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Eλληνικών Αρχών για την 
τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές.   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να εκπληρώνει 
όλες τoυ τις υπoχρεώσεις απέναντι στo Δημόσιo, στoυς ασφαλιστικoύς φoρεις και σε κάθε 
τρίτo.  

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεώνεται να αντικαθιστά το προσωπικό του στο οποίο δίδεται η νόμιμη 
άδεια ανάπαυσης ή ασθένειας, με άλλο αντίστοιχης ειδικότητας και προσόντων, όπως 
περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη,  για την  κάλυψη σε καθημερινή βάση και 
για όσο χρόνο θα καταρτισθεί η σύμβαση 8ωρων βαρδιών για την ειδικότητα του  θερμαστή.  

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεώνεται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια και την 
υγιεινή των εργαζομένων και είναι απoκλειστικός και μόνoς υπεύθυνoς πoινικά και αστικά για 
κάθε ατύχημα πoυ συμβεί στo πρoσωπικό τoυ, κατά την άσκηση της εργασίας του.  Με την 
υπoγραφή της σύμβασης o ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υπoβάλει στην Yπηρεσία κατάλoγo τoυ 
πρoσωπικoύ πoυ θα εργαστεί για την εκτέλεση της, πρoσκoμιζoντας  πλήρη βιoγραφικά 
στoιχεία όλων από τα oπoία θα πρoκύπτει η τεχνική επάρκεια τoυς. 

 Απαγορεύεται η εκχώρηση σε τρίτο πρόσωπο των από την παρoύσα σύμβαση απoρρεoυσών 
υπoχρεώσεων τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (υπεργολαβία), καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των 
απαιτήσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε oιoδήπoτε τρίτo φυσικό η νoμικό πρόσωπo. 

 Κατ΄εξαίρεση  επιτρέπεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ και μόνο εφόσον αποδεδειγμένα  υντρέχουν λόγοι 
πρακτικοί, τεχνικοί ή άλλοι που μπορούν να επιβάλλουν την συντήρηση τμήματος του 
εξοπλισμού του λεβητοστασίου του κτιρίου Α΄του Νοσοκομείου από εξειδικευμένα ή 
εξουσιοδοτημένα συνεργεία (εταιρίες), να συμβληθεί απ’ ευθείας με τα συνεργεία αυτά, 
χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 

 Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει υποχρεωτικά πριν την κατάθεση της προσφοράς του να 
λάβει γνώση των χώρων, των συνθηκών, των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων του 
Νοσοκομείου. 

 
ΣΤ.  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 
Τα απαιτούμενα καύσιμα παρέχονται από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Η προμήθεια όλων των 
απαιτούμενων υλικών για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, όπως, λιπαντικά, 
ανταλλακτικά, εξαρτήματα  κλπ, θα γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ενώ η 
σχετική δαπάνη βαρύνει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, εκτός από τις περιπτώσεις βλαβών με υπαιτιότητα 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  
 
Το προσωπικό της ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα εφοδιαστεί με τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές που 
θα χορηγήσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ (σφυριά, κάβoυρες τσιμπίδες, κατσαβίδια πένσες, Γερμανικά 
κλειδιά κ.λ.π) 

 

Ζ.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 Η  λειτουργία και συντήρηση του λεβητοστασίου του κτιρίου Α΄ του Νοσοκομείου 
εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με : 

 Την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία (Β.Δ.  24 Νοε / 17 Δεκ, 1953, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις). 
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 Το Β.Δ της 11ης Μαρτίου1955 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολεβήτων 
(ΦΕΚ 82/Α/ 04-04-1955 ). 

 Τους ισχύοντες Κανονισμούς, προδιαγραφές κλπ. του Ελληνικού  Κράτους, ΤΕΕ  ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ΔΕΥΑΓ, κλπ. 

 Τις οδηγίες κατασκευαστών των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών.  

 Τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις: 

Του  Π.Δ 38 / 1991 (ΦΕΚ21/Α/ 1991)   

του  Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α/28-11-34  , 

του   Β.Δ 12/1964 (ΦΕΚ8/Α/18-01-64) . 

με τις συμπληρώσεις και τροποποιήσεις τους. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
 

1. ΜΠΑΡΜΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ  
 
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
 
3. ΟΒΕΖΙΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονομασία Τράπεζας ...........................  
Κατάστημα  ..........................  
 
 (Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)    Ημερομηνία έκδοσης  

ΕΥΡΩ .....................................  
 
Προς 
Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ....................... ΕΥΡΩ .................  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ  (και ολογράφως)  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας με Α.Φ.Μ                          Δ/νση                                          
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων τη με αριθμό  σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας 
για …………………………………………………………  (αρ. διακ/ξης  12/2019) προς κάλυψη αναγκών του                                    
 και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής. 
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την .................. ή 
την 
επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 
- Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

    
Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού 
Τμήμα Προμηθειών 
Πληρ.: Τ. Κυρίτση 
: 2313 312232, Fax 2310 830359 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  

ΑΑξξίίααςς    ………………………………………………€€  χχωωρρίίςς  ΦΦΠΠΑΑ  κκααιι  …………………………………………………………€€  μμεε  ΦΦΠΠΑΑ,,  

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΤΤΜΜΟΟΛΛΕΕΒΒΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΛΛΑΑΒΒΟΟ,,  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΝΝΑΑ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ  

ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΕΕΤΤΟΟΥΥΣΣ  

  
 

Θεσσαλονίκη, σήμερα ……………… του μήνα ………………………. του έτους 2019, ημέρα της 

εβδομάδας ……………………………., οι υπογράφοντες, αφενός μεν το Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκπροσωπείται νόμιμα από ττηηνν  ΔΔιιοοιικκήήττρριιαα  ΒΒαασσιιλλιικκήή  

ΠΠααππααχχρριισσττοοδδοούύλλοουυ, και αφετέρου η εταιρεία …………………………………………………………………………………………………………………………  πποουυ    

ννόόμμιιμμαα    εεκκππρροοσσωωππεείίττααιι  ααππόό  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Έχοντας υπόψη : 

1. Την υπ΄αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 43434 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 307/15-6-2016, τ. ΥΟΔΔ) 

περί διορισμού Διοικήτριας στο ενοποιημένο Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νικης 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» - Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσ/νικης, 

αρμοδιότητας 4ης Υ.Π.Ε. Μακεδονίας και Θράκης. 

2. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 1η/23-1-2019 συνεδρίασή 
του (θέμα 63Ο ) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και η διενέργεια του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση λειτουργίας των ατμολεβητών σε εργολάβο ο 
οποίος θα έχει υποχρέωση απασχόλησης αδειοδοτημένου με επαγγελματική άδεια 
άσκησης επαγγέλματος θερμαστή σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια προκειμένου να 
καλύπτει συνολικά 9 βάρδιες ανά εβδομάδα κατά τους χειμερινούς μήνες (από 1-11 έως 
30-4) και τρεις (3) βάρδιες κατά τους θερινούς μήνες (1-5 έως 30-10), 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, για ένα (1) έτος και με δικαίωμα 
προαίρεσης ενός έτους. 
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3. Την υπ΄αριθμ. 566/2019(ΑΔΑ: ΨΘΚΘ469067-2ΤΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον 
ΚΑΕ 0439.  

4. Την Διακήρυξη με αριθμό 12/2019, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου και στο ΚΗΜΔΗΣ και περίληψη αυτής αναρτήθηκε στη Διαύγεια και 

δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα. 

5. Την προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου. 

6. Το από ……………………………. πρακτικό παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης της 

ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης. 

7. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κατά την ………………………… 

συνεδρίασή του (Θέμα ……………….ο) με την οποία ενέκρινε την προμήθεια ειδών 

…………………………………………… 

8. Τις διατάξεις του του Π.Δ. 80/2016, του Ν. 4412/2016 και του Ν.4497/2017. 

 

Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

       Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αναθέτει στο δεύτερο  συμβαλλόμενο, ο οποίος για 

συντομία θα ονομάζεται στο εξής «ααννάάδδοοχχοοςς», τη λειτουργία των ατμολεβητών, ο οποίος θα 

έχει υποχρέωση απασχόλησης αδειοδοτημένου με επαγγελματική άδεια άσκησης 

επαγγέλματος θερμαστή σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια προκειμένου να καλύπτει συνολικά 

9 βάρδιες ανά εβδομάδα κατά τους χειμερινούς μήνες (από 1-11 έως 30-4) και τρεις (3) βάρδιες 

κατά τους θερινούς μήνες (1-5 έως 30-10). Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της 

υπ΄αριθμ.: 12/2019 διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και τους όρους της 

παρούσης σύμβασης. 

 
Άρθρο 1ο 

Η σύμβαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, από …………………………….  

μέχρι …………………………………. με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους, μετά από σχετική απόφαση 

της Διοικήτριας του Ιδρύματος. 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα λύση της σχετικής σύμβασης σε περίπτωση που γίνει 
προμήθεια των ζητούμενων ειδών από ανώτερη αρχή (ΕΚΑΠΥ, ΚΑΑ) ή άλλο φορέα.   
 
Το κόστος της ανωτέρω ανάθεσης, για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ανέρχεται σε 
…………………………. € χωρίς Φ.Π.Α. 
Και υπολογίζεται ως εξής: προσφορά εταιρείας/6 μήνες X ¾ για τους χειμερινούς μήνες και 
προσφορά εταιρείας/6 μήνες X ¼ για τους καλοκαιρινούς μήνες. 
 
 

Άρθρο 2ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Αναλυτικά ο ανάδοχος υποχρεούται: 
1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό, 

όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, για την εκτέλεση των 
παραπάνω ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ σύμφωνα με τις οδηγίες των 
κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του 
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Ελληνικού Κράτους, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΓ, κλπ, ή τους εγκεκριμένους κανονισμούς ξένων 
χωρών (Ευρωπαϊκών ή της Αμερικής). 

 
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ήτοι ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ, υπό την έννοια της επιτήρησης και του ελέγχου των εργασιών, χωρίς αυτό να 
τον εξαιρεί από την υπευθυνότητα των εργασιών συντήρησης. Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
που θα εκπροσωπεί τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα οφείλει να ενημερώνει με την 
κατάρτιση και τήρηση εβδομαδιαίου προγράμματος του προσωπικού του, όπως επίσης 
και των προγραμματισμένων εργασιών που πρόκειται να γίνουν. 

 
3. Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να τηρεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα βάρδιας του σύμφωνα με 

τις ανάγκες του Νοσοκομείου και κατόπιν συνεννόησης με την Τ.Υ του, σύμφωνα με όσα 
ορίσθηκαν στο κεφάλαιο Β της παρούσης, Προσωπικό και Χρόνος απασχόλησης  

 
4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις 

απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη ζημιών και θα επισκευάζει  και θα αποκαθιστά 
την λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να 
αποκαθιστά ζημιές που οφείλονται σε ανωτέρα βία καθώς και σε ελαττωματικά υλικά ή 
πλημμελή  εγκατάσταση αυτών.  Γενικότερα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να 
εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για τη σωστή 
συντήρηση και λειτουργία του λεβητοστασίου του κτιρίου Α΄ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

 
5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ότι οι εργασίες θα εκτελoύνται με πρoσoχή και  επιμέλεια και θα 

είναι υπεύθυνoς έναντι τoυ NOΣOΚOΜΕΙΟΥ για την παρακoλoύθηση, στο μέρος που του 
αναλογεί, τoυ εξoπλισμού τoυ λεβητοστασίου του κτιρίου Α΄ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με την 
εξασφάλιση της oμαλής λειτoυργίας των εγκαταστάσεων ή συσκευών και μηχανημάτων, 
την αποκατάσταση oποιασδήπoτε βλάβης καθημερινά καθ' όλo τo 24ωρo. Στόχoς είναι 
η πλήρης και αδιάλειπτη παρoχή ζεστού,νερού χρήσεως, νερού  θέρμανσης, ατμού.  

 
6. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος και είναι ο μόνoς υπεύθυνoς για την άμεση 

αποκατάσταση με δική του δαπάνη κάθε είδoυς ζημίας ή βλάβης πoυ θα πρoκληθεί στo 
πρoσωπικό ή στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις τoυ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ η σε 
oπoιoδήπoτε τρίτo εφ όσoν αυτή oφείλεται σε υπαιτιότητα τoυ πρoσωπικoύ τoυ η των 
εργασιών τoυ 

 
7. Σε περίπτωση βλάβης που οδηγήσει σε διακοπή οιασδήποτε σημαντικής λειτουργίας 

του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ως και εγκαταστάσεων που άπτονται της ασφαλείας των ασθενών 
και των εργαζομένων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άμεσα όλο το 
προσωπικό που θα του ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, για την 
ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης. 

 
8. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν θα επεμβαίνει σε μηχανήματα πoυ είναι σε εγγύηση καλής 

λειτουργίας χωρίς την έγκριση των αρμόδιων τoυ ΝOΣOΚOΜΕΙOΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα 
συνεργάζεται με την Διoίκηση και την Τεχνική Υπηρεσία τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ και θα 
συμμoρφώνεται με τις υπoδείξεις τoυς με σκoπό την απρόσκοπτη λειτoυργία των 
εγκαταστάσεων.  

 
9. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέτει προσωπικό έμπειρο άριστα ειδικευμένo 

στo είδoς τoυ,  υγιές, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθoυς, 
συμπεριφoράς απέναντι στoυς τρίτoυς και στo πρoσωπικo τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ, και τo 
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oπoίo θα τηρεί πιστά το ωράριο εργασίας και τις οδηγίες τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ και των 
κρατικών Αρχών. Σε περίπτωση πoυ τo πρoσωπικό τoυ ΑΝΑΔΟΧOΥ, κατά την κρίση τoυ 
ΕΡΓOΔΟΤΗ και σε oπoιαδήπoτε χρoνική στιγμή δεν πληρoί τις ανωτέρω πρoυπoθέσεις, η 
Yπηρεσία για λόγους εύρυθμης λειτoυργίας διατηρεί τo δικαίωμα να ζητήσει από τoν 
AΝΑΔOΧO την αντικατασταση τoυ προσωπικού αυτού.  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι επίσης 
υπεύθυνoς για την εκπαίδευση των τεχνικών τoυ για oπoιαδήπoτε εργασία ή διαδικασία 
χρειαστεί.  

 
10. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ φρoντίζει ώστε oι υπάλληλoί τoυ να τηρούν εχεμύθεια σχετικά με 

ζητήματα που υπέπεσαν στην αντίληψη του κατά την άσκηση της εργασίας τoυς και που 
άπτονται του ιατρικού απορρήτου, και αυτή η υπoχρέωση εξακoλoυθεί να υφίσταται 
ακόμη και μετά τo πέρας της συμβάσεως.  Oι υπάλληλoί τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν 
επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλoυς τoυ Noσoκoμείoυ. 

  
11. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να τηρεί βιβλίo επικoινωνίας με τoυς αρμoδίoυς τoυ 

Noσoκoμείoυ με σκoπό την αναγραφή σ’ αυτό τυχόν παραλείψεων, πρoτάσεων κλπ., να 
επιβλέπει o ίδιoς τo έργo και να επικoινωνεί με τα αρμόδια όργανα τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ 
καθ’ όλo τo εικoσιτετράωρo.  

 
12. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καθ’ όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης είναι 

υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο εργασιών στο οποίο θα εγγράφεται καθημερινώς 
κάθε συμβάν που αφορά την Τεχνική Υπηρεσία, θα καταχωρούνται όλες οι 
παρατηρούμενες βλάβες και ανωμαλίες και οι εργασίες άρσης αυτών, οι εργασίες 
προληπτικής συντήρησης, κ.λ.π. Οι εγγραφές θα ελέγχονται από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Νοσοκομείου η οποία θα κρατάει και αντίγραφο. Το ημερολόγιο θα θεωρείται από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου καθημερινά και ανά μήνα από την Διοίκηση του 
Νοσοκομείου. 

 
13. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να γνωστoπoιεί εγγράφως στo απασχoλoύμενo απ' 

αυτόν στo NOΣOΚOΜΕΙO πρoσωπικό ότι oυδεμία εξάρτηση η εργασιακή σχέση έχει με 
τo NOΣOΚOΜΕΙO και να δέχεται τoν έλεγχo από τα αρμόδια όργανα των τυχόν 
απoσκευών τους κατά την απoχώρηση από τo NOΣOΚOΜΕΙO. 

 
14. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα καταθέτει εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τα oνόματα των τεχνικών πoυ 

θα απασχoλoύνται σε κάθε βάρδια σύμφωνα με τις ανάγκες τoυ ΕΡΓOΔΟΤΗ και κατόπιν 
εγκρίσεως τoυ. 

 
15. Τo πρoσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα πρέπει να γνωρίζει άψoγα την Eλληνική γλώσσα ώστε  

να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικoινωνία με τo πρoσωπικό τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ 
και με τρίτoυς.    Αλλoδαπoί μπoρoύν να εργάζoνται μόνo εφόσον έχoυν τα απαραίτητα 
έγγραφα παραμoνής και εργασίας στην Eλλάδα. 

 
16. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα φρoντίζει ώστε oι υπάλληλoί τoυ να μην φέρνoυν στη δoυλειά ξένα 

άτoμα η συγγενικά τoυς, τα oπoία τoυς καθυστερούν στην εργασία τoυς. 
 

17. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να απoκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή 
πλημμελή εργασία πoυ θα παρατηρείται και θα γνωστoπoιείται σ’ αυτόν από τα 
αρμόδια όργανα τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ. 
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18. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να χρησιμoπoιεί απoκλειστικά τo εργατικό 
πρoσωπικό τoυ, πoυ είναι ασφαλισμένο από αυτόν στo αρμόδιo ασφαλιστικό ταμείo ή 
oργανισμό. To NOΣOΚOΜΕΙO διατηρεί τo δικαίωμα να απαγoρεύει σε εργαζόμενo τoυ 
AΝΑΔΟΧOΥ να εργαστεί αν δεν απoδείξει o Aνάδoχoς ότι είναι ασφαλισμένoς, 
υπoχρεoύμενoυ τoυ Aναδόχoυ να εφoδιάζει τo Noσoκoμείo με τα σχετικά επίσημα 
έγγραφα. 

 
19. Ο AΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να τηρεί όλους τoυς σχετικoύς νόμoυς με την εργασία (εργατική 

Νoμoθεσία), τις αμoιβές, ωράριo εργασίας, κoινωνικές παρoχές, απoζημιώσεις, Φόρoυς, 
υγεία και ασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Eλληνικών Αρχών για 
την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές.   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να 
εκπληρώνει όλες τoυ τις υπoχρεώσεις απέναντι στo Δημόσιo, στoυς ασφαλιστικoύς 
φoρεις και σε κάθε τρίτo.  

 
20. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεώνεται να αντικαθιστά το προσωπικό του στο οποίο δίδεται η 

νόμιμη άδεια ανάπαυσης ή ασθένειας, με άλλο αντίστοιχης ειδικότητας και προσόντων, 
όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη,  για την  κάλυψη σε 
καθημερινή βάση και για όσο χρόνο θα καταρτισθεί η σύμβαση 8ωρων βαρδιών για την 
ειδικότητα του  θερμαστή. 

 
21. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεώνεται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια και 

την υγιεινή των εργαζομένων και είναι απoκλειστικός και μόνoς υπεύθυνoς πoινικά και 
αστικά για κάθε ατύχημα πoυ συμβεί στo πρoσωπικό τoυ, κατά την άσκηση της 
εργασίας του.  Με την υπoγραφή της σύμβασης o ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υπoβάλει στην 
Yπηρεσία κατάλoγo τoυ πρoσωπικoύ πoυ θα εργαστεί για την εκτέλεση της, 
πρoσκoμιζoντας  πλήρη βιoγραφικά στoιχεία όλων από τα oπoία θα πρoκύπτει η τεχνική 
επάρκεια τoυς. 

 
22. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε τρίτο πρόσωπο των από την παρoύσα σύμβαση 

απoρρεoυσών υπoχρεώσεων τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (υπεργολαβία), καθώς και η εκχώρηση ή 
ενεχυρίαση των απαιτήσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε oιoδήπoτε τρίτo φυσικό η νoμικό 
πρόσωπo. 
Κατ΄εξαίρεση  επιτρέπεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ και μόνο εφόσον αποδεδειγμένα  συντρέχουν 
λόγοι πρακτικοί, τεχνικοί ή άλλοι που μπορούν να επιβάλλουν την συντήρηση τμήματος 
του εξοπλισμού του λεβητοστασίου του κτιρίου Α΄του Νοσοκομείου από εξειδικευμένα 
ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία (εταιρίες), να συμβληθεί απ’ ευθείας με τα συνεργεία 
αυτά, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 

 

΄Αρθρο 3ο 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
O ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να διαθέσει στο Νοσοκομείο τον απαιτούμενο αριθμό 
αδειοδοτημένων ατόμων, από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Βιομηχανίας και Εμπορίου, με 
επαγγελματική άδεια άσκησης επαγγέλματος της ειδικότητας : 
- Θερμαστή (ΔΕ)  ή  
- Τεχνίτη  Υδραυλικού Β΄ Τάξης  3ης Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας . 
Το παραπάνω προσωπικό θα διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον μίας τριετίας και 
θα κατανεμηθεί έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του Νοσοκομείου, σε οκτάωρες βάρδιες που 
θα καθορίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και αναλύονται εβδομαδιαία ως 
εξής: 
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Α) Χειμερινή περίοδος (από 01.11 έως 30.04)  
Εννέα (9) βάρδιες πρωινές ή απογευματινές συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων 
και αργιών) 
Β) Θερινή περίοδος (από 01.05 έως 31.10)  
τρείς (3) βάρδιες πρωινές ή απογευματινές συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων 
και αργιών) 
 
Το προσωπικό που θα διαθέτει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνεργάζεται με το μόνιμο προσωπικό του 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ  για την απρόσκοπτη και ομαλή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  του λεβητοστασίου του 
κτιρίου Α΄ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 
 

άρθρο 4 ο 
 

Οι κατηγορίες των εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου του κτιρίου Α΄ και του Νοσοκομείου, τις 
οποίες θα λειτουργεί και συντηρεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναφέρονται παρακάτω : 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  &  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

1. ΑΤΜΟΥ ( ατμολέβητες, εγκαταστάσεις λεβητοστασίου, δίκτυα,  δοχεία συμπυκνωμάτων, 
αντλίες κ.α.) 

2. ΥΔΡΕΥΣΗΣ( δεξαμενές,  αποσκληρυντές, αντλίες, κ.α.).  
3. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (μηχανοστάσια, δίκτυα,  λέβητες κ.α.). 
4. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Καυστήρες κ.α.). 
5. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΜΕ ΤΟ 

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α΄  ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ. 

 

΄Αρθρο 5ο 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ αφορά και περιλαμβάνει την συνεχή σε 24ωρη και όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας, θέση σε λειτουργία, την παρακολούθηση του εξοπλισμού του 
λεβητοστασίου του κτιρίου Α΄ του  Νοσοκομείου, την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης 
λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων ή συσκευών και μηχανημάτων, 
την αποκατάσταση οιασδήποτε βλάβης καθώς και την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού. 
Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις,  στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη 
παροχή ατμού στα μαγειρεία, 
πλυντήρια και θερμαντικούς υποσταθμούς του νοσοκομείου, καθώς και  ζεστού νερού χρήσεως 
και νερού θέρμανσης σε όλα τα κτίρια του Νοσοκομείου,   κλπ).   

Γενικώς στην ευθύνη της ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται κάθε εγκατάσταση, συσκευή, μηχάνημα 
κλπ. του εξοπλισμού  του λεβητοστασίου του κτιρίου Α΄ του  Νοσοκομείου.  

Η συντήρηση θα είναι είτε προληπτική είτε επισκευαστική-διορθωτική. 

 

Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες 
των κατασκευαστών επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή 
συμπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο  και παροχή κατάλληλων οδηγιών για τη διατήρηση της 
ομαλής λειτουργίας. Στην  προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για 
μεγαλύτερης έντασης εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν 
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αποτελούν αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης. Από την άλλη πλευρά η κανονική 
συντήρηση (επισκευαστική-διορθωτική) αφορά την συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης, 
την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την εγκατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων καθώς 
και την αποκατάσταση μικρών ή μεγαλύτερων βλαβών. 
 
 

άρθρο 6ο 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το 

Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά 

με την εκτέλεση της συντήρησης. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Ο ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 

ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

 
άρθρο 7ο 

 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή 

υπαλλήλων του Νοσοκομείου που διορίζει ο Διοικητής, η οποία αφού ελέγξει την ποιότητα, 

ποσότητα και λοιπά στοιχεία αυτών, θα συντάξει τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής. 

 
άρθρο 8ο 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής 
του τιμολογίου προμήθειας ειδών. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση 
τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 
Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 
107/9-5-2013) όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 «Για καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές». 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 
αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν 
δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου, που αφορούν 
την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
άρθρο 218 του Π.Δ. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της 
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πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ανάδοχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών κ.λ.π.). 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες 
κρατήσεις: 

 ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε 
άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 
36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007. 

 ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν. 
4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το 
Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες 
διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση 
υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού. 

 Ποσοστό 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. 

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 
8%. 

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

άρθρο 9ο 
Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις πληρωμής του ανάδοχου, όταν αυτή 
οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτής όπως π.χ. σε μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, σε 
λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις κ.λ.π. ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι 
προς την ευθύνη του Νοσοκομείου την προκαλούν. 
Σε τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών ή μη εφαρμογή των όρων της σύμβασης 
ανεξάρτητα από τον καταλογισμό κάθε άλλης ζημιάς του Δημοσίου από την καθυστέρηση της 
παράδοσης, μπορεί ο Διοικητής του Νοσοκομείου να του επιβάλλει και ανάλογο πρόστιμο, η 
είσπραξη του οποίου θα γίνει με παρακράτηση από το λαβείν του ανάδοχου και σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης. Εάν ο ανάδοχος για δεύτερη φορά παραδώσει εκπρόθεσμα τις υπηρεσίες που του 
παραγγέλθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, να 
προβεί σε νέα διαπραγμάτευση με άλλους προμηθευτές και εάν προκύψει διαφορά τιμής να 
την καταλογίσει στον έκπτωτο (Ν.4412/2016, άρθρο 203). 
Σε αντίθετη περίπτωση το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016 για την εκπρόθεσμη παράδοση, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί το οικονομικό του συμφέρον. 
 

άρθρο 10ο 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4412/2016 «ΔΔηημμόόσσιιεεςς  ΣΣυυμμββάάσσεειιςς  ΈΈρργγωωνν,,  

ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν  κκααιι  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ((ππρροοσσααρρμμοογγήή  σσττιιςς  ΟΟδδηηγγίίεεςς  22001144//2244//  ΕΕΕΕ  κκααιι  22001144//2255//ΕΕΕΕ))», του Ν 
2955/01 (Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις) και του Ν.3580/07. 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή 

αριθμός ………………………………………. της Τράπεζας …………………………………ποσού …………………… 

ευρώ με ισχύ μέχρι της επιστροφή της, η οποία και θα επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωση 

των όρων της σύμβασης. 
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Για τα παραπάνω συντάχθηκε αυτή η σύμβαση, αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και 
υπογράφεται εις τριπλούν, όπως ακολουθεί. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
                               
 
 
        
             ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ           

 
 

Για τον Ανάδοχο 
 
 
 
 
 
 

         (Ονοματεπώνυμο  υπογράφοντος) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99222000] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  
Κων/πολεως 49, Τ.Κ. 54642 Θεσσαλονίκη 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Τ. Κυρίτση 
- Τηλέφωνο: 2313 312232 
- Ηλ. ταχυδρομείο: tkiritsi@ippokratio.gr  
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
www.ippokratio.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): Προμήθεια υπηρεσιών για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 25.000,00€ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. ΚΑΙ 31.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ - Η σύμβαση 
αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : προμήθεια υπηρεσίας 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): 12/2019 

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

mailto:tkiritsi@ippokratio.gr
http://www.ippokratio.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι1 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση2; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 
επιχείρηση»3 ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

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

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
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όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 
κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογο4: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλους5; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

 
α) [……] 
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καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

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

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

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

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

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

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

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6  

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

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

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

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

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

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 

131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων). το ποσοστό του 30% της  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8· 

2. δωροδοκία9,10· 

3. απάτη11· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες12· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας13· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου15 το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]16 

Εάν ναι, αναφέρετε17: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
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σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]18 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)19; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν20: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;22 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 23 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου24; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις25 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσεις26  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα27; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων28, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης29; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια30 κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

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

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/200531: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής32; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξής 33: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα στον 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται 
από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για 
τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής34: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίες35 που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 
εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y36 -και η 
αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

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

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

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

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

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς37, ο οικονομικός φορέας έχει 
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 
που έχει προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς38, ο οικονομικός φορέας έχει 
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 
τους παραλήπτες δημόσιους ή 
ιδιωτικούς39: 

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

Περιγρα
φή 

ποσά ημερομ
ηνίες 

παραλήπ
τες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες40, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί 
να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 

[……] 
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μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 
ακόλουθα:  

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων41 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 
λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 
από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 
την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……] 
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αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας42 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 
με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή 
το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα 
απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικά43, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι44 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]45 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 
τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονται46, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν47. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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Οδηγίες για την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ: 

1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 

και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο 

για στατιστικούς σκοπούς.  

4. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

5. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

6. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

7. Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

8. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

9. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

10. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

11. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

12. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

13. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

14. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και 

εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 

(αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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15. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

 

 

16. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 

επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

17. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 

“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

18. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

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

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

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

19. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

20. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

21. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

22. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

24. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

25. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

26. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
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έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

27. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 

28. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

29. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

30. Άρθρο 73 παρ. 5. 

31. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

32. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

33. Πρβλ άρθρο 48. 

34. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

35. Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

36. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 

αυτό. 

37. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

38. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

39. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

40. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

41. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

42. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

43. Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

44. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται 

στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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45. Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ανάδοχος ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

46. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του 

εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 

βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

47. Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

 

 

48. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

49. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

50. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

51. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία 

αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 

                                            

 




