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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  62/2020 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 33.040,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(16.520,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ 16.520,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 

ΕΤΟΣ) 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 
(χαμηλότερη τιμή) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία : 31-07-2020 
Ημέρα : Παρασκευή 

Ώρα: 13:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ημερομηνία : 03-08-2020 

Ημέρα : Δευτέρα 
Ώρα: 11:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV: 98370000-7 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL522 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ 
(1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.4412/2016  

(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.)  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ:33.040,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ,   

ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
Α) 16.520,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Β) 16.520,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.4412/2016  

(ΜΕ Φ.Π.Α.)  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 
40.969,60€ ΜΕ ΦΠΑ 24%,   
ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Α) 20.484,80€ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ 
ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Β) 20.484,80€ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ 
 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 20.07.2020 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 
ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για το Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και το 
διασυνδεόμενο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, για 
ένα (1) έτος,  με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 33.040,00€ χωρίς ΦΠΑ (16.520,00€ χωρίς ΦΠΑ για το πρώτο έτος και 
16.520,00€ χωρίς ΦΠΑ για το επόμενο έτος), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Μέρος 
Β της διακήρυξης.  
 
Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν τη: 
 Μεταφορά και ταφή απόρων και εγκαταλελειμμένων ημεδαπών-αλλοδαπών 

ατόμων, στα αζήτητα 
 Μεταφορά απόρων νεκρών στο νεκροτομείο για ιατροδικαστική εξέταση 
 Ταφή νεογνών, ατομική σε λευκό φέρετρο.  
 Μεταφορά και ταφή ανθρωπίνων μελών τοποθετημένα σε ειδικά κιβώτια και 

εμβρύων ηλικίας κύησης κάτω των 180 ημερών, στα Κοιμητήρια “Αναστάσεως του 
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Κυρίου”, μια φορά το μήνα ή όταν καλείται από το νοσοκομείο.  
 Διατήρηση νεκρού σε ψυγείο, όταν χρειάζεται.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΩΝ/ΑΖΗΤΗΤΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΝΕΚΡΩΝ 650,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΩΝ/ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ 550,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΦΗ ΝΕΚΡΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 180 ΗΜΕΡΩΝ 180,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΦΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΜΕΛΩΝ/ΙΣΤΩΝ 180,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

100,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

    

 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για ένα (1) έτος: 16.520,00€ χωρίς ΦΠΑ και 20.484,80€ με 
ΦΠΑ 24%. 
 
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης της υπηρεσίας για ένα (1) επιπλέον 
έτος με τους ίδιους όρους και την ίδια προσφερόμενη τιμή 
 
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την υπό ανάθεση υπηρεσία 
ορίζονται στο Μέρος Β της διακήρυξης.  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση υπηρεσίας και η 
κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο της προσφερόμενης τιμής. Προσφορές που 
υποβάλλονται για μέρος της υπό ανάθεση υπηρεσίας θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

Η υπηρεσία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439 του προϋπολογισμού έτους 2020, 2021 και 2022 
του Νοσοκομείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αναθέτουσα Αρχή 
To Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εδρεύει στην 
Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη και το οποίο προκηρύσσει τον 
διαγωνισμό αυτό. 
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Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας 
Η κα Παναγιωτίδου Μαρία που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες 
(τηλέφωνο επικοινωνίας 2313312284, email: epromithies@ippokratio.gr, όλες τις 
εργάσιμες ημέρες 10:00-12:00). 

Διακήρυξη 
Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί  Όροι, το Μέρος Β: 
Τεχνικές Προδιαγραφές  και τα Παραρτήματα Ι: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, 
ΙΙ: Υπόδειγμα: Σχέδιο σύμβασης III: Έντυπο ΤΕΥΔ, IV: Πίνακας Συμμόρφωσης 

Παρεχόμενη Υπηρεσία  

Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για το Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και το διασυνδεόμενο Νοσοκομείο 
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και την σχετική νομοθεσία. Το Νοσοκομείο 
διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.  

Προσφέρων 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο 
διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος 
Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον 
ίδιο τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, 
ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή 
σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

Ανάδοχος 
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 

Κατακύρωση 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του 
έργου στον Ανάδοχο. 

Συμβατικό Τίμημα 
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 4.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα Προκήρυξη του Διαγωνισμού καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο και 
συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» στην διεύθυνση 
www.ippokratio.gr, (στη διαδρομή «Ανακοινώσεις-Διαγωνισμοί»), στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικά Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), ενώ η περίληψη της 
διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια, την Δευτέρα 20.07.2020. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα 
απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
(www.ippokratio.gr) Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον 
παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη της Διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», οδός 
Κωνσταντινουπόλεως 49 , 546 42, Θεσσαλονίκη , καθημερινά, 10:00-14:00. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους πρόσθετες ή 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με όρους της διακήρυξης, αυτές παρέχονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016.  

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και όλες οι απαντήσεις / διευκρινίσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
(www.ippokratio.gr) καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  31.07.2020 
και ώρα 13:00 στο Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, Κωνσταντινουπόλεως 
49, 546 42 Θεσσαλονίκη.  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση, με την απαραίτητη όμως 
προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία 
Διενέργειας, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική 
υπηρεσία ή τη γραμματεία». Οι φάκελοι υποβολής των προσφορών δεν λαμβάνουν 
αριθμό πρωτοκόλλου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην 
άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω 
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τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 
δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς 
να έχουν αποσφραγισθεί. 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ επί 
της οδού Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 03.08.2020 και 
ώρα 11:00π.μ. 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α’/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

1.2 Τις διατάξεις του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α’/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων 
υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

1.3 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Περί Ενίσχυσης 
Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα 
Διαύγεια» 

1.4 Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
(ΦΕΚ Α’ 194). 

1.5 Τις διατάξεις του αρθ. 27 παρ. 11 του Ν. 3867/2010 «Εξόφληση προμηθειών 
νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών» όπου ορίζετε ότι 
«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι διοικήσεις των φορέων του 
άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίσουν χωρίς 
προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο, για την εκτέλεση έργων 
βελτίωσης της κτιριακής υποδομής και των χώρων των ως άνω φορέων, καθώς 
και για την υλοποίηση μελετών, την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και 
ξενοδοχειακού εξοπλισμού, καθώς και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την 
ανάθεση υπηρεσιών και μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ. Στις ανωτέρω 
προμήθειες θα γίνεται απολογιστικός έλεγχος από την Επιτροπή Προμηθειών 
Υγείας ή από τους εξουσιοδοτημένους προς τούτο φορείς» 

1.6 Τις διατάξεις του άρθρου 25 και 26 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-2014) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

1.7 Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 «Συνοπτικός διαγωνισμός» 
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 
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συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.» 

1.8 Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4412/2016 «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 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. 

 

2. Τις αποφάσεις: 
2.1 Τις υπ’ αριθ. 9849/25-1-2013 και 84673/10-9-2013 Εγκυκλίους του Υπουργείου 

Υγείας, σχετικά με τη διοικητική ένωση του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με το 
Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης. 

2.2 Την υπ΄αριθ. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 2764/16-1-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
65/31-1-2020, τ. ΥΟΔΔ) περί διορισμού του Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσ/νικης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρμοδιότητας 4ης Υ.Π.Ε. Μακεδονίας και Θράκης, 
όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 108/τ.ΥΟΔΔ/14-02-2020 

2.3  Την απόφαση του Διοικητή με αριθμ. 669/23.04.2020, για τη ματαίωση του 
συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. διακ. 20/2020, για την ανάδειξη αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για το Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και το διασυνδεόμενο Νοσοκομείο 
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, για ενός (1) έτους, με 
δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
33.040,00€ χωρίς ΦΠΑ (16.520,00€ χωρίς ΦΠΑ για το πρώτο έτος και 
16.520,00€ χωρίς ΦΠΑ για το επόμενο έτος),και την επαναπροκήρυξή του, με 
τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές  και την ίδια προϋπολογιζόμενη δαπάνη 

2.4 Την υπ’ αριθ. πρωτ.  29604/14-07-2020 απόφαση της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας-
Θράκης (ΑΔΑ 6ΦΓΓΟΡ1Ο-ΟΕΩ) «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης που θα 
βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ στο ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για τη 
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών Εργολάβων 
Κηδειών, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου» 

2.5 Την υπ’ αριθ. 2871/08-07-2020 απόφαση ανάληψης δαπάνης (ΑΔΑ 
ΩΗΨ3469067-ΨΛΥ)  για τη δέσμευσης ποσού 5.121,20€ στον ΚΑΕ 0439 του 
προϋπολογισμού έτους 2020. 

 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 
4412/2016, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 
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συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση 
υπηρεσίας, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/199, ή προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. 

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν 
ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα 
πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του 
κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριακόσιες εξήντα 
πέντε (365)  ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.  

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 
ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να 
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους. (άρθρο 97, Ν. 4412/2016).  

 Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα 
ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδός 
αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ένδικου μέσου ή βοηθήματος 
κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν τον 
διαγωνισμό. 

 Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή 
μέρος της, μετά την κατάθεσή της.  
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ΑΡΘΡΟ 11. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα, στα οποία πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς 
η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι 
επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο παρακάτω 
πίνακας: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 Αναθέτουσα Αρχή  Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
  Διακήρυξη No:  62/ 2020 
 Για την επιλογή αναδόχου για το έργο :  Ανάδειξη αναδόχου παροχής 

υπηρεσιών ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού :    03-07-2020 
 Στοιχεία Προσφέροντος :  

• επωνυμία, 
• διεύθυνση, 
• αριθμός τηλεφώνου, 
• αριθμός τηλεμοιοτυπίας (fax), 
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 

ΑΝΟΙΚΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται: 

1. Κλειστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» απαραίτητα σε δύο (2) αντίτυπα (με την ένδειξη 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), στον οποίο να εσωκλείονται όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, όπως αυτά προβλέπονται από το 
άρθρο 12 παρ. 1 της παρούσας διακήρυξης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 

2. Κλειστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
απαραίτητα σε δύο (2) αντίτυπα (με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) στον οποίο τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, 
όπως αυτά ορίζονται στο το άρθρο 12 παρ. 2 της παρούσας διακήρυξης και 
στο Μέρος Β (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).  

3. Κλειστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» απαραίτητα σε δύο (2) αντίτυπα (με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) στον οποίο τοποθετούνται μόνο τα οικονομικά στοιχεία της 
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προσφοράς, όπως αυτά ορίζονται στο το άρθρο 12 παρ. 3 της παρούσας 
διακήρυξης. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ. 

Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της 
προσφοράς. 

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. 

 
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 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ 

 
12.1.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετείται κλειστός σφραγισμένος 
υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» απαραίτητα σε δύο 
(2) αντίτυπα (με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), που περιλαμβάνει τα 
εξής:  

i) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το άρθρο 79, 
παράγραφος 4 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, που 
βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης. Το ΤΕΥΔ αποτελείται από 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 
των πιστοποιητικών που εκδίδουν οι Δημόσιες Αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 
ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
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Α) Δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 
4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 
αποκλεισθούν, 

Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016. 

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

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού 
φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κυρίως : 
1) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ τους διαχειριστές 
2) στις περιπτώσεις ΑΕ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. 
3) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του ΔΣ 

 

[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] 

 
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 , οι προσφέροντες προσκομίζουν: 

 Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως 
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου 

 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.) 

 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.   
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ii) ΥΠΕΥΘΥΝH ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον 
οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι: 
 Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και  ανεπιφυλάκτως όλους  τους όρους της 

Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση και καλύπτει το 
σύνολο των προσαρασσόμενων υπηρεσιών. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.  
 Συμμετέχω με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 365 ημέρες. 
 Οι τιμές  της προσφερόμενης υπηρεσίας δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις τιμές 

που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο Υπηρεσιών της ΕΠΥ όπως αυτό ισχύει κατά 
την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ή ότι η υπηρεσία δεν εντάσσεται στο  
Παρατηρητήριο Υπηρεσιών της ΕΠΥ. 

 

iii) ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α΄ 75), όπως του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, 
τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του 
συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος ΑΕ, τα μέλη του ΔΣ και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

Ειδικότερα: 
 Για τα φυσικά πρόσωπα να προσκομιστεί Έναρξη Επιτηδεύματος από την 
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και οι μεταβολές του: 
 Για τις εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ) ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει 
βεβαίωση από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ, το Καταστατικό ή ΦΕΚ Σύστασης και 
τροποποιήσεων όπου θα φαίνεται ο χρόνος λειτουργίας, το αντικείμενο εργασιών του 
προσφέροντος, η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο 
νόμιμος εκπρόσωπος κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς 
 Για το Συνεταιρισμό, τα νομιμοποιητικά και λοιπά έγγραφα του συνεταιρισμού 
που αφορούν στα δικαιολογητικά σύστασής του ή τυχόν τροποποιήσεις του 
καταστατικού λειτουργίας του καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος κατά τον χρόνο 
υποβολής της προσφοράς  
 Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Επιπρόσθετα, υποβάλλεται δήλωση σύστασης 
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ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των 
δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από 
τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος που αντιστοιχεί στον καθένα 
εξ’ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον  αναπληρώνει. 

 
 
Επισημάνσεις για τις προς υποβολή Υπεύθυνες Δηλώσεις 
 Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το συμμετέχοντα σε 

περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα (άρθρο 107, παρ. 13 ν.4497/2017) σε περιπτώσεις ΟΕ, ΕΕ, 
ΕΠΕ, ΑΕ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία 
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αρχικών προσφορών και δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή 
ή τα ΚΕΠ, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του Ν.4250/2014. 

 Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα 
αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους ως 
νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014 και 
τον Ν. 4605/2019. 

 Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και 
επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό 
γραφείο ή από δικηγορικό γραφείο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε 
με το Ν. 1497/1984 (Α 188). Προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα 
αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014 

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

 
 
12.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετείται κλειστός σφραγισμένος 
υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο (2) αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, σύμφωνα με το Μέρος Β (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ). 

θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (άδειες, 
πιστοποιητικά, στοιχεία αναφορικά με την υλοποίηση του έργου κ.α) που να 
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πιστοποιούν τα όσα δήλωσε ο προσφέρων στο ΤΕΥΔ και όσα απαιτούνται από τις 
τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.  

Επιπλέον, πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένος ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV, ως εξής: 

1 Στην στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι 
αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να 
δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

2 Στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» που σημαίνει ότι, η 
αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο. Εάν 
συμπληρωθεί ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της 
προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο 
όρο σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους 
όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3 Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου 
αναδόχου που έχει την μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται 
ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του 
αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. 

4 Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε 
ενότητα/παράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών.  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  ΝΑΙ   

  ΝΑΙ   

 
Επισημαίνεται ότι: 
1.   Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα 
αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους ως 
νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014 και τον Ν. 
4605/2019. 
2.   Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική 
και επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό 
γραφείο ή από δικηγορικό γραφείο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 
Ν. 1497/1984 (Α 188). Προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή 
ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014 
3.   Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις εταιριών, όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παρέχονται αυτοτελώς από κάθε μέλος της Ένωσης 
 

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. 
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12.3.  OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετείται κλειστός σφραγισμένος 
υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο (2) αντίτυπα 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, στον οποίο περιλαμβάνεται συμπληρωμένος ο πίνακας 
της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος IV. 

Ο πίνακας θα συμπληρωθεί από τους υποψήφιους αναδόχους ΧΩΡΙΣ ΝΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ, προκειμένου οι προσφορές να λαμβάνουν υπόψη τα 

ίδια δεδομένα και να καταστεί εφικτή η οικονομική αξιολόγηση.  

 
Οι οικονομικοί φορείς θα δώσουν τιμή χωριστά για κάθε μία από τις υπηρεσίες 

μεταφοράς, ταφής νεκρών, ανθρωπίνων μελών και ιστών του Νοσοκομείου μας., όπως 

περιγράφονται στον πίνακας της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος IV. Οι 

προσφερόμενες τιμές ανά υπηρεσία δεν πρέπει να ξεπερνάνε την εκάστοτε 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη. Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο των υπηρεσιών 

στον οικονομικό φορέα με την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των υπηρεσιών. 

 
Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι ενδιάμεσες υπηρεσίες ή δαπάνες, που 
είναι αναγκαίες και νόμιμες για την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
(μεταφοράς και ταφής). Επιπλέον, θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα 
νόμιμα μέσα (φέρετρα, σάκοι νεκρών εμβρύων κάτω των 180 ημερών, ειδικά 
οχήματα κ.λ.π) που απαιτούνται για την μεταφορά και ταφή νεκρών ,ανθρωπίνων 
μελών και ιστών. 
 
 
Το Νοσοκομείο μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες του να προμηθευτεί κατά τη διάρκεια 

της ισχύος της σύμβασης των κατακυρωθέντων υπηρεσιών, ποσότητες, που θα 

καλύψουν της ανάγκες του.   

 
 
 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ, ανά μονάδα και για το σύνολο της 

υπηρεσίας, αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως, ενώ η μορφή των 
δεκαδικών δεν είναι πλέον των δύο ψηφίων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης 
μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη 
η τιμή ολογράφως. 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή 
δεν δίνεται ενιαία τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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 Στη προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, είτε αναφέρονται στην 
προσφορά είτε όχι, εκτός του Φ.Π.Α. που θα αναγράφεται χωριστά και βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο μέχρι και την ολοκλήρωση 
του έργου. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται. 

 Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές, οι 
Αναθέτουσες Αρχές, μπορούν να ζητούν από τους οικονομικούς φορείς να 
εξηγήσουν τη τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 88 και 89 του Ν. 4412/2016.  
 

 Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές (Ισότιμες θεωρούνται οι 
προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή), ο τελικός Ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων (Άρθρο 90, Ν. 4412/2016). 

 
 Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 

διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο  ο οποίος και 
οφείλει να  εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία 
περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην 
διακήρυξη, παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως  εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στα έγγραφα της διακήρυξης, από τριμελή επιτροπή «γνωμοδοτικό όργανο» 
που ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. 
 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, 
η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 
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Αρχικά αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο κύριος φάκελος της προσφοράς και στη 
συνέχεια αποσφραγίζονται και μονογράφονται ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο, οι οποίοι ελέγχονται ως προς την 
πληρότητα και την νομιμότητά τους. 
 

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται, υπογράφονται και ελέγχονται οι οικονομικές 
προσφορές των εταιρειών οι οποίες έγιναν δεκτές από τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
και της τεχνικής προσφοράς. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι 
οικονομικές τους προσφορές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

Η ανάδειξη του αναδόχου 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. 

Το αρμόδιο όργανο συντάσσει το σχετικό πρακτικό με όσους υπέβαλαν προσφορές 
και τα αποτελέσματα ελέγχου των προσφορών και υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου. 

Τα αποτελέσματα επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες. 

Η υποβολή μιας και μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (Άρθρο 117, Ν. 4412/2016). 

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από 
την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης,  σύμφωνα με τα 
όσα ορίζονται στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, 
ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας 
και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και 
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων 
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της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, 
ελλείψεις  ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, μεταφράσεων 
και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων 
της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, 
κανονιστικές πράξεις, ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή διευκρίνιση, δεν 
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων 
σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο την διευκρίνιση ή 
συμπλήρωση ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη 
υποβληθεί. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης σύμφωνα με 
τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 
των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 
άρθρου 105 Ν.4412/2016. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και 
στις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης 
για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα 
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 30%, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει το διαγωνισμό για τους λόγους και με τη 
διαδικασία που ορίζονται στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), εντός αποκλειστικής προθεσμίας που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες και μεγαλύτερη των είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να 
υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» σε δύο (2) αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, τα εξής έγγραφα 
δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τις 
παρ. 7 και 12 του άρθ. 43 του Ν.4605/2019: 
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1. Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, Απόσπασμα 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, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του αρθ. 73 του Ν.4412/2016, 
ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου 
εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής του κράτους μέλους ή χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, είναι τα 
φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), των ΕΠΕ 
και ΙΚΕ, στις περιπτώσεις Ανώνυμων Εταιρειών (ΑΕ) ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις περιπτώσεις των 
Συνεταιρισμών τα μέλη του ΔΣ. 

 

2. 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, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί 

έως και τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους. 
 
 

3. Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως και τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους 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 
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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. 
 
4. 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, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4412/2016. 

Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποτελεί 
ένωση/κοινοπραξία υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλλαν κοινή προσφορά, 
προσκομίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά από 1 έως 4 για κάθε 
μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Επισημαίνεται ότι: 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 
Ν.1497/1984(Α΄188). 

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 το διάστημα που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες και μεγαλύτερη των είκοσι (20) 
ημερών, 

β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να 
έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας της προθεσμίας. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην 
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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 

 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει 
ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 
επιπλέον μέρες, εφόσον αιτιολογείται επαρκώς, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 103 
του Ν. 4412/2016. 

Η Υπηρεσία Διενέργειας 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 στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να 
έχει αποσφραγισθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  -  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή 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 (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016. 

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

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, 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 ίσος ή 
μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από το συνολικό χρόνο ισχύος της 
σύμβασης. 
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Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος 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 
απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της 
αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 

 

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. 

Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας. 

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του 
Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση που θα καταρτιστεί θα έχει διάρκεια για ένα (1) έτος με δικαίωμα 
προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, με τις αντίστοιχες προσφερόμενες τιμές του 
Αναδόχου και το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν 
από τη λήξη της, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου, 
χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον για το αντικείμενο του διαγωνισμού προγραμματιστεί 
και υλοποιηθεί αντίστοιχος δημόσιος ή ενοποιημένος διαγωνισμός από το 
Νοσοκομείο ή την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας ή άλλη 
αρμόδια Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί αναλογικά μέχρι 
και την τελευταία ημέρα που πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο Νοσοκομείο. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  132 
«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 17. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 

Η παραλαβή και παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του έργου θα γίνει από 
αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων του Νοσοκομείου που διορίζει ο  Διοικητής, η οποία 
αφού ελέγξει την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα συντάξει τα σχετικά Πρωτόκολλα 
Παραλαβής και  ορθής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα 
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν 
την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί 
η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο με απόφαση του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν 
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του, 
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από 
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, 
στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που 
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, 
δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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ΑΡΘΡΟ 18.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του 
πρωτοκόλλου ορθής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων, υπογεγραμμένο από 
τριμελή Επιτροπή Παραλαβής των υπηρεσιών, η οποία θα οριστεί από το 
Νοσοκομείο. Εάν ο Ανάδοχος εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ο χρόνος 
πληρωμής υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής 
και ορθής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων από αρμόδια επιτροπή του 
Νοσοκομείου. 
 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200, παρ. 4 του Ν.4412/2016, κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί καθώς 
και από τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων 
πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και 
συγκεκριμένα: 
α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και όλων των 
όρων της σύμβασης, υπογραφόμενο από τριμελή Επιτροπή η οποία θα οριστεί από το 
Νοσοκομείο, έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση των όρων της σύμβασης και 
η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου.  
β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
 
 
Ο χρόνος πληρωμής υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου 
ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου από 
αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. 
 
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 
Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) 
παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». 
 
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 
Ανάδοχο , που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν 
προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα 
του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 
 
Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των 
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παρεχόμενων υπηρεσιών, μετά την οριστική εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής 
προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Αναδόχου. 
 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 
Α) 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. 
Β) Ποσοστό 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει 
του άρθρου 4, παραγ. 3, εδάφιο 7 του Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
375, παραγ. 7 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 44 του Ν.4605/19, 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). 
Γ) Ποσοστό 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών (παρ. 6, άρθρο 36 του Ν. 4412/2016, αφορά συμβάσεις άνω των 
60.000,00€). 
Δ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η 
οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 
συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, πρό φόρων και κρατήσεων. Επίσης 
επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως, πρό φόρων και 
κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στα άρθρα 
3 και 4 της ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/22.3.2017/Β’). Η εν λόγω κράτηση υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 
ΟΓΑ.  
Ε) 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.  
 
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
  
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
 

ΑΡΘΡΟ 19.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 
του Ν.4605/2019 «Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα 
χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της 
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αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για 
την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται 
μέχρι το ήμιση του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.» 
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει εντός 
προθεσμίας  δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. 
  
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 20.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o 
ανάδοχος 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 ανάδοχος 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. 
 
Στον ανάδοχο 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 
ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του 
Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από 
την σύμβαση, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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ΑΡΘΡΟ 21.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

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

ΑΡΘΡΟ 22.  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 23.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 
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γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο 
του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 24.  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη 
λήξη της, εφόσον απορρέει απ' αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου και 
αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον 
προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την 
καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου 
γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο 
ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός 
εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως 
στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα 
σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την 
απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη 
διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 
 
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση Υπηρεσίας ή θα 
σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται 
αποκλειστικά από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
 
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών 
του Δημοσίου διατάξεις (Ν.4412/2016)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η εφαρμογή 
των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του 
Νοσοκομείου, που 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. 
 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 24.  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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα). 
 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:   17-07-2020 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 
       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
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ΜΕΡΟΣ  Β' -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Τεχνικές προδιαγραφές «Υπηρεσίας Εργολάβων Κηδειών και σχετικές υπηρεσίες» 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την τέλεση κηδειών : 

 Μεταφορά και ταφή απόρων και εγκαταλελειμένων ημεδαπών-αλλοδαπών 
ατόμων, στα αζήτητα 

 Μεταφορά απόρων νεκρών στο νεκροτομείο για ιατροδικαστική εξέταση 
 Ταφή νεογνών, ατομική σε λευκό φέρετρο.  
 Μεταφορά και ταφή ανθρωπίνων μελών τοποθετημένα σε ειδικά κιβώτια και 

εμβρύων ηλικίας κύησης κάτω των 180 ημερών, στα Κοιμητήρια “Αναστάσεως 
του Κυρίου”, μια φορά το μήνα ή όταν καλείται από το νοσοκομείο.  

 Διατήρηση νεκρού σε ψυγείο, όταν χρειάζεται.  
 
Μεταφορά και ταφή απόρων και εγκαταλελειμμένων ημεδαπών-αλλοδαπών ατόμων, 

στα αζήτητα 
Η διαδικασία τέλεσης μεταφοράς και ταφής ενός «αζήτητου νεκρού», στον οποίο 
χορηγείται δωρεάν τάφος από αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, περιλαμβάνει τα εξής:  

1. Ο ανάδοχος εργολάβος ενημερώνεται από την Κοινωνική υπηρεσία του 
Νοσοκομείου για την ύπαρξη του «αζήτητου νεκρού».  

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την ταυτότητα ή άλλο επίσημο 
έγγραφο του νεκρού και να μεριμνήσει για την έκδοση του πιστοποιητικού 
θανάτου από τον θεράποντα ιατρό. 

3. Εφόσον έχει παρέλθει το διάστημα τέλεσης ταφής που ορίζεται από την 
κείμενη νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να ζητήσει από τη Νοσηλευτική 
Υπηρεσία βεβαίωση παραμονής της σορού στο νεκροθάλαμο για να την 
προσκομίσει στο ληξιαρχείο.  

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση της άδειας ταφής και 
τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

5. Ο ανάδοχος πρέπει να μεταφέρει τη σορό στο αρμόδιο νεκροταφείο με 
ασφαλή τρόπο, με ειδικό όχημα μεταφοράς (νεκροφόρα). 

Ο ανάδοχος για την τέλεση της κηδείας υποχρεούται να προσφέρει:  
 Ευπρεπές φέρετρο ενηλίκου απλό ή ατομικό λευκό για νεκρό νεογνό 
 Το σάβανο να έχει λευκό χρώμα, να είναι καινούργιο και να έχει μήκος δύο (2) 

μέτρα 
 Το προσκεφάλι να είναι λευκό γεμάτο από βαμβάκι  
 Ξύλινο σταυρό 
 Ευπρεπή ενδυμασία  
 Δωρεάν παραχώρηση τριετούς χώρου ταφής χωρίς επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση για το Νοσοκομείο  
 Αυτοδίκαια εκταφή από το νεκροταφείο στα 3 έτη. 
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Η ταφή πρέπει να τελείται σύμφωνα με τους κανόνες του θρησκεύματος του νεκρού. 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει το λούσιμο ,το ντύσιμο του νεκρού με την ευπρεπή 
ενδυμασία που θα παραχωρήσει χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.                    
Η εκφορά του νεκρού από το Νοσοκομείο προς το νεκροταφείο θα γίνεται με 
νεκροφόρα άμαξα.  
Ο νεκρός μετά την τέλεση της νεκρώσιμης ακολουθίας και μέχρι τον τάφο θα 
συνοδεύεται απαραίτητα από ιερέα εκτός εάν πρόκειται περί μεταφοράς, στην οποία 
δεν είναι υποχρεωτική η συνοδεία ιερέα. Ο ιερέας θα τελεί την νεκρώσιμη ακολουθία 
και την ταφή του νεκρού. Η ταφή του νεκρού θα γίνεται με φέρετρο, σάβανο και 
προσκεφάλι, τα οποία θα συνοδεύουν το νεκρό στον τάφο.                                           
Ο ανάδοχος μετά την τέλεση της ταφής οφείλει να προσκομίσει στo Νοσοκομείο 
βεβαίωση από τη Διεύθυνση του Νεκροταφείου ότι τελέσθηκε η κηδεία , στην οποία 
θα περιλαμβάνεται ο αριθμός και η σειρά ταφώνα του νεκρού.   

 
 Ταφή νεογνών, ατομική σε λευκό φέρετρο.  
 Για την ταφή των νεκρών νεογνών θα πρέπει να τυγχάνουν της μεταχείρισης που 

επιφυλάσσεται και στους ενήλικους νεκρούς και να τηρείται η νομοθεσία διαδικασίας 
ταφής.  

 
 Διαδικασία μεταφοράς των «αζήτητων νεκρών» στο νεκροτομείο για 

ιατροδικαστική εξέταση όταν απαιτείται. 
Ενημερώνεται η Κοινωνική Υπηρεσία και το αντίστοιχο αστυνομικό τμήμα για να 
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς ανεύρεση συγγενών. 

1. Εάν δεν βρεθούν συγγενείς, πρέπει με τις ενέργειες της Κοινωνικής Υπηρεσίας 
και του αρμοδίου τμήματος να μεταφερθεί για νεκροτομή μέσα σε 48 ώρες, 
όπως ορίζεται από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Ο θεράπων ιατρός εκδίδει 
παραπεμπτικό νεκροτομής. 

Ο ανάδοχος εργολάβος έχει την υποχρέωση να παραλάβει το παραπεμπτικό 
νεκροτομής από το Νοσοκομείο και να μεταβεί στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα για την 
έκδοση της εντολής νεκροτομής. Πριν τη μεταφορά του «αζήτητου νεκρού» στην 
ιατροδικαστική υπηρεσία, ο ανάδοχος οφείλει να συνεννοηθεί για την ακριβή ημέρα 
και ώρα της μεταφοράς. Ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται να μεταφέρει τον νεκρό 
με ασφαλή τρόπο στο Νεκροτομείο και να τον επιστρέψει στο Νοσοκομείο, όταν 
απαιτείται, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

2. Εάν παρουσιαστούν συγγενείς, εφαρμόζεται το πρωτόκολλο παράδοσης 
νεκρού από τους νοσηλευτές και παραδίδεται η σορός. 

3. Εάν παρουσιαστούν συγγενείς, αλλά αδυνατούν να τον παραλάβουν προς 
ταφή, λόγω οικονομικών προβλημάτων ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, το 
εκάστοτε αστυνομικό τμήμα πρέπει να στείλει την έγγραφη αναφορά της 
άρνησης παραλαβής του νεκρού από τους συγγενείς στην Κοινωνική Υπηρεσία. 

Αφού η Κοινωνική Υπηρεσία ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες ακολουθείται η 
διαδικασία όπως για τη μεταφορά και ταφή απόρων και εγκαταλελειμμένων 
ημεδαπών-αλλοδαπών ατόμων, στα αζήτητα. Η σορός πρέπει να παραμείνει όσο το 
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δυνατόν λιγότερο στο ψυγείο του Νοσοκομείου, στη θερμοκρασία συντήρησης που 
ήδη υπάρχει (στους 4° C). Εάν ο νεκρός είναι σηπτικός με κίνδυνο για τη δημόσια 
υγεία, το οποίο επιβεβαιώνεται με αντίστοιχο έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, δεν δύναται να παραμείνει στο ψυγείο του Νοσοκομείου 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας και κατόπιν συνεννόησης με το 
Διευθυντή της Ιατροδικαστής Υπηρεσίας, μεταφέρεται στα ψυγεία του νεκροτομείου 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  
 
Διαδικασία διαχείρισης μεταφοράς και ταφής εμβρύων κάτω των 180 ημερών  
Στο χώρο της Αίθουσας Τοκετών τηρείται «Βιβλίο νεκρών εμβρύων» κάτω των 180 
ημερών. 
Τα νεκρά έμβρυα φυλάσσονται στον καταψύκτη που υπάρχει στο χώρο της Αίθουσας 
Τοκετών 4ου ορόφου, μέχρι να μεταφερθούν ομαδικώς στα Κοιμητήρια σε ειδική 
συσκευασία, την οποία θα παρέχει στο Νοσοκομείο μας ,ο ανάδοχος εργολάβος χωρίς 
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.  
Τα νεκρά έμβρυα θα παραλαμβάνονται από τον ανάδοχο εργολάβο με όλα τα νόμιμα 
απαραίτητα έγγραφα για τον ενταφιασμό τους . 
Τα συνοδευτικά έγγραφα περιλαμβάνουν: 

1. Το λευκό αντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης 
2. Γίνεται καταγραφή των εμβρύων συγκεντρωτικά, μία φορά το μήνα, σε 

αντίστοιχο έγγραφο, από τη Γραμματεία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και 
υπογράφεται από τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

3. Το διαβιβαστικό έγγραφο υπογράφεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή του 
Νοσοκομείου και με αριθμό πρωτοκόλλου διαβιβάζεται το έντυπο 
καταγραφής-παραλαβής και ενταφιασμού νεκρών εμβρύων. 

Τα ανωτέρω έγγραφα προσκομίζονται στα Κοιμητήρια και υπογράφεται, από αρμόδιο 
υπάλληλο του Κοιμητηρίου, το έγγραφο παραλαβής-παράδοσης των νεκρών εμβρύων. 
 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης - παραλαβής των νεκρών 
εμβρύων στα Κοιμητήρια, στο «Βιβλίο νεκρών» της Αίθουσας Τοκετών κρατείται ο 
αριθμός πρωτοκόλλου της Ιατρικής Γνωμάτευσης, η ημερομηνία μεταφοράς τους στα 
Κοιμητήρια και ο αριθμός πρωτοκόλλου του διαβιβαστικού εγγράφου. Για την 
μεταφορά τους στο αρμόδιο νεκροταφείο απαιτείται φέρετρο, το οποίο θα χορηγείται 
από τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 
Το φέρετρο θα είναι ενός μέτρου και θα περιέχει σάκο με περιεχόμενο έως και δέκα 
νεκρών εμβρύων κάτω των 180 ημερών.  
Ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται να μεταφέρει τα νεκρά έμβρυα κάτω των 180 
ημερών για ομαδική ταφή με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τις ορισθείσες 
προδιαγραφές .  
Ο ανάδοχος μετά οφείλει να προσκομίσει στo Νοσοκομείο βεβαίωση από τη 
Διεύθυνση του Νεκροταφείου ότι τελέσθηκε η κηδεία ,στην οποία θα περιλαμβάνεται 
ο αριθμός και η σειρά ταφώνα του νεκρού.  
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Διαδικασία διαχείρισης, μεταφοράς και ταφής των ακρωτηριασμένων  ανθρωπίνων  
μελών και ιστών  
Η διαδικασία διαχείρισης ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων μελών και ιστών 
καθορίζεται ως εξής:  

 Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Χειρουργείων του Νοσοκομείου μας τηρούν 
αρχείο των ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων μελών.  

 Τα ακρωτηριασμένα μέλη που προκύπτουν από τροχαίο ή από κάποιο 
χειρουργείο κρατούνται στο ψυγείο του νεκροθαλάμου του Α΄ Κτηρίου. 

 Συμπληρώνεται τετραπλή ιατρική γνωμάτευση από τον ιατρό που εφημερεύει. 
Μία (1) γνωμάτευση συνοδεύει το μέλος, το οποίο τοποθετείται κατάλληλα σε 
κίτρινη σακούλα και χάρτινο κουτί. Την επόμενη ημέρα, οι δυο (2) 
γνωματεύσεις προσκομίζονται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, για να αποσταλούν 
στα Κοιμητήρια της Θέρμης και μία (1) γνωμάτευση κρατείται στο αρχείο του 
χειρουργείου, αφού υπογραφούν και σφραγιστούν από την Προϊσταμένη του 
Γραφείου Κινήσεως του Νοσοκομείου. 

 Γίνεται καταγραφή των μελών συγκεντρωτικά, μία φορά το μήνα, σε αντίστοιχο 
έγγραφο, από τη Γραμματεία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και υπογράφεται 
από τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

 Το διαβιβαστικό έγγραφο υπογράφεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή του 
Νοσοκομείου και με αριθμό πρωτοκόλλου διαβιβάζεται το έντυπο 
καταγραφής-παραλαβής και ενταφιασμού των ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων 
μελών.  

 Στη συνέχεια, τα μέλη μεταφέρονται στο Χωνευτήρι της Θεσσαλονίκης 
(Θέρμης). 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεταφέρει τα ανθρώπινα μέλη και τους ιστούς στο αρμόδιο 
νεκροταφείο  μία φορά τον μήνα ή και επιπλέον όταν απαιτείται και έως τις 10:00 το 
πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή εκτός αργιών.  
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά των ανθρωπίνων μελών και 
ιστών στο νεκροταφείο.  
Το όχημα μεταφοράς θα πρέπει να είναι ειδικό, δηλαδή τελείως κλειστό, στεγανό, να 
μπορεί να πλένεται και να απολυμαίνεται εύκολα και να παρέχει ατομική προστασία 
του οδηγού-χειριστή.  
Η μεταφορά πρέπει να γίνεται με ασφαλείς μεθόδους και να διασφαλίζεται η 
αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία.  
Κατά τη μεταφορά τους, εκτός του Νοσοκομείου, τα ακρωτηριασμένα ανθρώπινα 
μέλη και οι ιστοί θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα.  
Κατά την παράδοση των ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων μελών και ιστών από τον 
ανάδοχο στο αρμόδιο νεκροταφείο με σκοπό τον ενταφιασμό, θα πρέπει να 
συμπληρώνεται ειδικό έντυπο – έγγραφο από το αρμόδιο νεκροταφείο που θα αφορά 
την ολοκλήρωση ενταφιασμού των ανθρωπίνων μελών και ιστών. 
Το έντυπο αυτό υποχρεούται ο ανάδοχος να επιστρέψει εντός εικοσιτετραώρου στην 
Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας 
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Αντίγραφο αυτού του εντύπου ολοκλήρωσης ενταφιασμού των ακρωτηριασμένων 
ανθρωπίνων μελών θα χορηγείται από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία στον Προϊστάμενο 
Γραφείου Επιστασίας του Νοσοκομείου μας. 
 
Φύλαξη νεκρών σε ψυκτικούς θαλάμους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
Ο εργολάβος μετά τη λήψη της σχετικής εντολής από το Γραφείο της Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει τον 
οικονομικότερο ψυκτικό θάλαμο. 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Το Νοσοκομείο δύναται να ελέγχει τον ανάδοχο για την αποτελεσματικότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών (μεταφοράς, ταφής νεκρών, ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων 
μελών) μέσω της επιτροπής Νοσοκομειακών λοιμώξεων. 
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις νόμιμες διαδικασίες 
μεταφοράς και ταφής νεκρών, εμβρύων κάτω των 180 ημερών, ανθρωπίνων μελών 
και ιστών.  
Ο ανάδοχος θα καλύπτει τακτικές καθώς και τυχόν έκτακτες ανάγκες μεταφοράς και 
ταφής νεκρών (απόρων, εμβρύων, νεογνών, ανθρωπίνων μελών, εγκαταλελειμμένων 
νεκρών) του Νοσοκομείου μας. 
Ο ανάδοχος θα ανταποκρίνεται σε κλήσεις του Νοσοκομείου μας εντός 
εικοσιτετραώρου. 
Οι ετήσιες εκτιμώμενες συχνότητες έχουν υπολογιστεί με βάση τα στατιστικά 
στοιχεία της Κοινωνικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 
 Οι ενδιαφερόμενοι θα δώσουν τιμή χωριστά για κάθε μία από τις ανωτέρω 
αναφερόμενες υπηρεσίες μεταφοράς, ταφής νεκρών, ανθρωπίνων μελών και ιστών 
του Νοσοκομείου μας.  
Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι ενδιάμεσες υπηρεσίες ή δαπάνες, που είναι 
αναγκαίες και νόμιμες για την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (μεταφοράς 
και ταφής). 
 Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα (φέρετρα, 
σάκοι νεκρών εμβρύων κάτω των 180 ημερών, ειδικά οχήματα κ.λ.π) που απαιτούνται 
για την μεταφορά και ταφή νεκρών ,ανθρωπίνων μελών και ιστών. 
 
Η Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών  
 

1. Σταματιάδης Παρασκευάς 
2. Μαυριδοπούλου Άννα  
3. Ταχαή Ουρανία  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
Α.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
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 62/2020 διακήρυξης, που 
υπέγραψε μαζί σας για την ανάθεση της υπηρεσίας ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 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. 
Βεβαιούται 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. 
 

Β.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 
 
( όπως είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

   
Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού 
Τμήμα Προμηθειών 
Πληρ.: Μ. Παναγιωτίδου 
: 2313 312284  

 

 

 
ΣYΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ………………… ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 
 
Θεσσαλονίκη  σήμερα   την ……………... του μήνα ……………………….. του έτους 2020,  ημέρα της 

εβδομάδος ………………………………………..… και στα γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», οι παρακάτω υπογράφοντες, αφενός μεν το Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του κ. Νικόλαο 

Αντωνάκη, και αφετέρου …………………………………………………………………………………….………….. 

 
 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις υπ’ αριθ. 9849/25-1-2013 και 84673/10-9-2013 Εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, 

σχετικά με τη διοικητική ένωση του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με το Νοσοκομείο 

Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης. 

2. Την υπ΄αριθ. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 2764/16-1-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 65/31-1-

2020, τ. ΥΟΔΔ) περί διορισμού του Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νικης 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρμοδιότητας 4ης Υ.Π.Ε. Μακεδονίας και Θράκης, όπως διορθώθηκε 

με το ΦΕΚ 108/τ.ΥΟΔΔ/14-02-2020 

3. Την απόφαση του Διοικητή με αριθμ. 669/23.04.2020, για τη ματαίωση του συνοπτικού 

διαγωνισμού με αρ. διακ. 20/2020, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για το Γ.Ν.Θ. 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και το διασυνδεόμενο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών 
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Νόσων Θεσσαλονίκης, για ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον 

έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 33.040,00€ χωρίς ΦΠΑ (16.520,00€ χωρίς ΦΠΑ για 

το πρώτο έτος και 16.520,00€ χωρίς ΦΠΑ για το επόμενο έτος),και την 

επαναπροκήρυξή του, με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές  και την ίδια 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 29604/14-07-2020 απόφαση της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας-Θράκης 
(ΑΔΑ 6ΦΓΓΟΡ1Ο-ΟΕΩ) «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει τα επόμενα 

οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ στο ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για τη διενέργεια συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών Εργολάβων Κηδειών, για τις ανάγκες 
του Νοσοκομείου  

Την υπ’ αριθ. πρωτ.  29604/14-07-2020 απόφαση της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας-
Θράκης (ΑΔΑ 6ΦΓΓΟΡ1Ο-ΟΕΩ) «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης που θα 
βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ στο ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για τη 
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών 
Εργολάβων Κηδειών, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου» 

5.  Την υπ’ αριθ. 2871/08-07-2020 απόφαση ανάληψης δαπάνης (ΑΔΑ 
ΩΗΨ3469067-ΨΛΥ)  για τη δέσμευσης ποσού 5.121,20€ στον ΚΑΕ 0439 του 
προϋπολογισμού έτους 2020 

6. Τη με αριθμ. 62/2020 διακήρυξη του διαγωνισμού. 

7. Την προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου. 

8. Τις αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. του Νοσοκομείου κατά ………..συνεδριάσεις του, 

αναφορικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ως προς το έργο 

της ανάθεσης των υπηρεσιών και την έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης.  

9. Τις διατάξεις του του Ν.3580/2007 και του Ν. 4412/2016. 

    

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ : 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

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

συντομία θα αναφέρεται στο εξής «ανάδοχος», την παροχή υπηρεσιών ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου 

Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα ενός (1) 

έτους  και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης με αριθμ. 20/2020 και στην 
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προσφορά του, με τις αναγραφόμενες σε αυτές ποσότητες και τιμές μονάδας, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ 
ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΦΗ 
ΑΠΟΡΩΝ/ΑΖΗΤΗΤΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩ
Ν ΝΕΚΡΩΝ 

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΩΝ/ΑΖΗΤΗΤΩΝ 
ΝΕΟΓΝΩΝ  

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΦΗ ΝΕΚΡΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 180 ΗΜΕΡΩΝ 

 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΦΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΜΕΛΩΝ/ΙΣΤΩΝ 

 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

 
 

Το Νοσοκομείο μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες του να προμηθευτεί κατά τη διάρκεια της 

ισχύος της σύμβασης των κατακυρωθέντων υπηρεσιών, ποσότητες, που θα καλύψουν της 

ανάγκες του.   

 

Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο και για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης και για τυχόν παρατάσεις αυτής και στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται κρατήσεις 

και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση. 

 
Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου 
πέραν του αντιτίμου των εργασιών που θα πραγματοποιήσει βάσει της τιμής της 
προσφοράς του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Η ανατιθέμενη υπηρεσία περιλαμβάνει την: 

 Μεταφορά και ταφή απόρων και εγκαταλελειμμένων ημεδαπών-αλλοδαπών ατόμων, 
στα αζήτητα 

 Μεταφορά απόρων νεκρών στο νεκροτομείο για ιατροδικαστική εξέταση 
 Ταφή νεογνών, ατομική σε λευκό φέρετρο.  
 Μεταφορά και ταφή ανθρωπίνων μελών τοποθετημένα σε ειδικά κιβώτια και εμβρύων 

ηλικίας κύησης κάτω των 180 ημερών, στα Κοιμητήρια “Αναστάσεως του Κυρίου”, μια 
φορά το μήνα ή όταν καλείται από το νοσοκομείο.  

 Διατήρηση νεκρού σε ψυγείο, όταν χρειάζεται.  
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Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη προσφορά του  αναδόχου, σε συνδυασμό με 

τους όρους της υπ’ αριθ. 20/2020 διακήρυξης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού και 

την προσφορά του Αναδόχου. 

 
Μεταφορά και ταφή απόρων και εγκαταλελειμμένων ημεδαπών-αλλοδαπών ατόμων, στα 
αζήτητα 
 
Η διαδικασία τέλεσης μεταφοράς και ταφής ενός «αζήτητου νεκρού», στον οποίο χορηγείται 
δωρεάν τάφος από αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, περιλαμβάνει τα εξής:  

1. Ο ανάδοχος εργολάβος ενημερώνεται από την Κοινωνική υπηρεσία του 
Νοσοκομείου για την ύπαρξη του «αζήτητου νεκρού».  

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο του 
νεκρού και να μεριμνήσει για την έκδοση του πιστοποιητικού θανάτου από τον 
θεράποντα ιατρό. 

3. Εφόσον έχει παρέλθει το διάστημα τέλεσης ταφής που ορίζεται από την κείμενη 
νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να ζητήσει από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία 
βεβαίωση παραμονής της σορού στο νεκροθάλαμο για να την προσκομίσει στο 
ληξιαρχείο.  

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση της άδειας ταφής και τη 
ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

5. Ο ανάδοχος πρέπει να μεταφέρει τη σορό στο αρμόδιο νεκροταφείο με ασφαλή τρόπο, 
με ειδικό όχημα μεταφοράς (νεκροφόρα). 

Ο ανάδοχος για την τέλεση της κηδείας υποχρεούται να προσφέρει:  
 Ευπρεπές φέρετρο ενηλίκου απλό ή ατομικό λευκό για νεκρό νεογνό 
 Το σάβανο να έχει λευκό χρώμα, να είναι καινούργιο και να έχει μήκος δύο (2) μέτρα 
 Το προσκεφάλι να είναι λευκό γεμάτο από βαμβάκι  
 Ξύλινο σταυρό 
 Ευπρεπή ενδυμασία  
 Δωρεάν παραχώρηση τριετούς χώρου ταφής χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση 

για το Νοσοκομείο  
 Αυτοδίκαια εκταφή από το νεκροταφείο στα 3 έτη. 

Η ταφή πρέπει να τελείται σύμφωνα με τους κανόνες του θρησκεύματος του νεκρού. 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει το λούσιμο, το ντύσιμο του νεκρού με την ευπρεπή ενδυμασία που 
θα παραχωρήσει χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Η εκφορά του νεκρού από το 
Νοσοκομείο προς το νεκροταφείο θα γίνεται με νεκροφόρα άμαξα. Ο νεκρός μετά την τέλεση 
της νεκρώσιμης ακολουθίας και μέχρι τον τάφο θα συνοδεύεται απαραίτητα από ιερέα εκτός 
εάν πρόκειται περί μεταφοράς, στην οποία δεν είναι υποχρεωτική η συνοδεία ιερέα. Ο ιερέας 
θα τελεί την νεκρώσιμη ακολουθία και την ταφή του νεκρού. Η ταφή του νεκρού θα γίνεται με 
φέρετρο, σάβανο και προσκεφάλι, τα οποία θα συνοδεύουν το νεκρό στον τάφο. Ο ανάδοχος 
μετά την τέλεση της ταφής οφείλει να προσκομίσει στo Νοσοκομείο βεβαίωση από τη 
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Διεύθυνση του Νεκροταφείου ότι τελέσθηκε η κηδεία , στην οποία θα περιλαμβάνεται ο 
αριθμός και η σειρά ταφώνα του νεκρού.   

 
 Ταφή νεογνών, ατομική σε λευκό φέρετρο.  
 Για την ταφή των νεκρών νεογνών θα πρέπει να τυγχάνουν της μεταχείρισης που 

επιφυλάσσεται και στους ενήλικους νεκρούς και να τηρείται η νομοθεσία διαδικασίας ταφής.  
 
 Διαδικασία μεταφοράς των «αζήτητων νεκρών» στο νεκροτομείο για ιατροδικαστική 

εξέταση όταν απαιτείται. 
 
Ενημερώνεται η Κοινωνική Υπηρεσία και το αντίστοιχο αστυνομικό τμήμα για να γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες προς ανεύρεση συγγενών. 

1. Εάν δεν βρεθούν συγγενείς, πρέπει με τις ενέργειες της Κοινωνικής Υπηρεσίας και 
του αρμοδίου τμήματος να μεταφερθεί για νεκροτομή μέσα σε 48 ώρες, όπως 
ορίζεται από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Ο θεράπων ιατρός εκδίδει 
παραπεμπτικό νεκροτομής. 

 
Ο ανάδοχος εργολάβος έχει την υποχρέωση να παραλάβει το παραπεμπτικό νεκροτομής από 
το Νοσοκομείο και να μεταβεί στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα για την έκδοση της εντολής 
νεκροτομής. 
Πριν τη μεταφορά του «αζήτητου νεκρού» στην ιατροδικαστική υπηρεσία, ο ανάδοχος οφείλει 
να συνεννοηθεί για την ακριβή ημέρα και ώρα της μεταφοράς. 
Ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται να μεταφέρει τον νεκρό με ασφαλή τρόπο στο 
Νεκροτομείο και να τον επιστρέψει στο Νοσοκομείο, όταν απαιτείται, χωρίς πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση. 
 

2. Εάν παρουσιαστούν συγγενείς, εφαρμόζεται το πρωτόκολλο παράδοσης νεκρού 
από τους νοσηλευτές και παραδίδεται η σορός. 

3. Εάν παρουσιαστούν συγγενείς, αλλά αδυνατούν να τον παραλάβουν προς ταφή, 
λόγω οικονομικών προβλημάτων ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, το εκάστοτε 
αστυνομικό τμήμα πρέπει να στείλει την έγγραφη αναφορά της άρνησης 
παραλαβής του νεκρού από τους συγγενείς στην Κοινωνική Υπηρεσία. 

Αφού η Κοινωνική Υπηρεσία ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες ακολουθείται η διαδικασία 
όπως για τη μεταφορά και ταφή απόρων και εγκαταλελειμμένων ημεδαπών-αλλοδαπών 
ατόμων, στα αζήτητα. 

Η σορός πρέπει να παραμείνει όσο το δυνατόν λιγότερο στο ψυγείο του Νοσοκομείου, στη 
θερμοκρασία συντήρησης που ήδη υπάρχει (στους 4° C).Εάν ο νεκρός είναι σηπτικός με 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, το οποίο επιβεβαιώνεται με αντίστοιχο έγγραφο του Προέδρου 
της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, δεν δύναται να παραμείνει στο ψυγείο του 
Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας και κατόπιν συνεννόησης 
με το Διευθυντή της Ιατροδικαστής Υπηρεσίας, μεταφέρεται στα ψυγεία του νεκροτομείου του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  
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Διαδικασία διαχείρισης μεταφοράς και ταφής εμβρύων κάτω των 180 ημερών  
Στο χώρο της Αίθουσας Τοκετών τηρείται «Βιβλίο νεκρών εμβρύων» κάτω των 180 ημερών. 
Τα νεκρά έμβρυα φυλάσσονται στον καταψύκτη που υπάρχει στο χώρο της Αίθουσας Τοκετών 
4ου ορόφου, μέχρι να μεταφερθούν ομαδικώς στα Κοιμητήρια σε ειδική συσκευασία, την οποία 
θα παρέχει στο Νοσοκομείο μας ,ο ανάδοχος εργολάβος χωρίς επιπλέον οικονομική 
επιβάρυνση.  
Τα νεκρά έμβρυα θα παραλαμβάνονται από τον ανάδοχο εργολάβο με όλα τα νόμιμα 
απαραίτητα έγγραφα για τον ενταφιασμό τους . 
Τα συνοδευτικά έγγραφα περιλαμβάνουν: 

1. Το λευκό αντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης 
2. Γίνεται καταγραφή των εμβρύων συγκεντρωτικά, μία φορά το μήνα, σε αντίστοιχο 

έγγραφο, από τη Γραμματεία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και υπογράφεται από τη 
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

3. Το διαβιβαστικό έγγραφο υπογράφεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή του 
Νοσοκομείου και με αριθμό πρωτοκόλλου διαβιβάζεται το έντυπο καταγραφής-
παραλαβής και ενταφιασμού νεκρών εμβρύων. 

Τα ανωτέρω έγγραφα προσκομίζονται στα Κοιμητήρια και υπογράφεται, από αρμόδιο 
υπάλληλο του Κοιμητηρίου, το έγγραφο παραλαβής-παράδοσης των νεκρών εμβρύων. 
 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης - παραλαβής των νεκρών εμβρύων 
στα Κοιμητήρια, στο «Βιβλίο νεκρών» της Αίθουσας Τοκετών κρατείται ο αριθμός πρωτοκόλλου 
της Ιατρικής Γνωμάτευσης, η ημερομηνία μεταφοράς τους στα Κοιμητήρια και ο αριθμός 
πρωτοκόλλου του διαβιβαστικού εγγράφου. Για την μεταφορά τους στο αρμόδιο νεκροταφείο 
απαιτείται φέρετρο, το οποίο θα χορηγείται  από τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον οικονομική 
επιβάρυνση. 
Το  φέρετρο θα είναι ενός μέτρου και θα περιέχει σάκο με περιεχόμενο έως και δέκα νεκρών 
εμβρύων κάτω των 180 ημερών.  
Ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται να μεταφέρει τα νεκρά έμβρυα κάτω των 180 ημερών για 
ομαδική ταφή με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τις ορισθείσες προδιαγραφές .  
Ο ανάδοχος μετά οφείλει να προσκομίσει στo Νοσοκομείο βεβαίωση από τη Διεύθυνση του 
Νεκροταφείου ότι τελέσθηκε η κηδεία ,στην οποία θα περιλαμβάνεται ο αριθμός και η σειρά 
ταφώνα του νεκρού.  
 
Διαδικασία διαχείρισης, μεταφοράς και ταφής των ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων μελών 
και ιστών  
Η διαδικασία διαχείρισης ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων μελών και ιστών καθορίζεται ως 
εξής:  

 Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Χειρουργείων του Νοσοκομείου μας τηρούν αρχείο των 
ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων μελών.  

 Τα ακρωτηριασμένα μέλη που προκύπτουν από τροχαίο ή από κάποιο χειρουργείο 
κρατούνται στο ψυγείο του νεκροθαλάμου του Α΄ Κτηρίου. 

 Συμπληρώνεται τετραπλή ιατρική γνωμάτευση από τον ιατρό που εφημερεύει. Μία (1) 
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γνωμάτευση συνοδεύει το μέλος, το οποίο τοποθετείται κατάλληλα σε κίτρινη σακούλα 
και χάρτινο κουτί. Την επόμενη ημέρα, οι δυο (2) γνωματεύσεις προσκομίζονται στη 
Νοσηλευτική Υπηρεσία, για να αποσταλούν στα Κοιμητήρια της Θέρμης και μία (1) 
γνωμάτευση κρατείται στο αρχείο του χειρουργείου, αφού υπογραφούν και 
σφραγιστούν από την Προϊσταμένη του Γραφείου Κινήσεως του Νοσοκομείου. 

 Γίνεται καταγραφή των μελών συγκεντρωτικά, μία φορά το μήνα, σε αντίστοιχο 
έγγραφο, από τη Γραμματεία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και υπογράφεται από τη 
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

 Το διαβιβαστικό έγγραφο υπογράφεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή του 
Νοσοκομείου και με αριθμό πρωτοκόλλου διαβιβάζεται το έντυπο καταγραφής-
παραλαβής και ενταφιασμού των ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων μελών.  

 Στη συνέχεια, τα μέλη μεταφέρονται στο Χωνευτήρι της Θεσσαλονίκης (Θέρμης). 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεταφέρει τα ανθρώπινα μέλη και τους ιστούς στο αρμόδιο 
νεκροταφείο  μία φορά τον μήνα ή και επιπλέον όταν απαιτείται και έως τις 10:00 το πρωί από 
Δευτέρα έως και Παρασκευή εκτός αργιών.  
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά των ανθρωπίνων μελών και ιστών στο 
νεκροταφείο.  
Το όχημα μεταφοράς θα πρέπει να είναι ειδικό, δηλαδή τελείως κλειστό, στεγανό, να μπορεί να 
πλένεται και να απολυμαίνεται εύκολα και να παρέχει ατομική προστασία του οδηγού-
χειριστή.  
Η μεταφορά πρέπει να γίνεται με ασφαλείς μεθόδους και να διασφαλίζεται η αποφυγή 
ρύπανσης του περιβάλλοντος και οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία.  
Κατά τη μεταφορά τους, εκτός του Νοσοκομείου, τα ακρωτηριασμένα ανθρώπινα μέλη και οι 
ιστοί θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα.   
Κατά την παράδοση των ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων μελών και ιστών απο τον ανάδοχο στο 
αρμόδιο νεκροταφείο με σκοπό τον ενταφιασμό, θα πρέπει να συμπληρώνεται ειδικό έντυπο – 
έγγραφο από το αρμόδιο νεκροταφείο που θα αφορά την ολοκλήρωση ενταφιασμού των 
ανθρωπίνων μελών και ιστών. 
Το έντυπο αυτό υποχρεούται ο ανάδοχος να επιστρέψει εντός εικοσιτετραώρου στην 
Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας 
Αντίγραφο αυτού του εντύπου ολοκλήρωσης ενταφιασμού των ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων 
μελών θα χορηγείται από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία στον Προϊστάμενο Γραφείου Επιστασίας 
του Νοσοκομείου μας. 
 
Φύλαξη νεκρών σε ψυκτικούς θαλάμους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
 
Ο εργολάβος μετά τη λήψη της σχετικής εντολής από το Γραφείο της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει τον 
οικονομικότερο ψυκτικό θάλαμο. 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
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Το Νοσοκομείο δύναται να ελέγχει τον ανάδοχο για την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών (μεταφοράς, ταφής νεκρών, ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων μελών) μέσω της 
επιτροπής Νοσοκομειακών λοιμώξεων. 
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις νόμιμες διαδικασίες μεταφοράς και 
ταφής νεκρών, εμβρύων κάτω των 180 ημερών, ανθρωπίνων μελών και ιστών.  
Ο ανάδοχος θα καλύπτει τακτικές καθώς και τυχόν έκτακτες ανάγκες μεταφοράς και ταφής 
νεκρών (απόρων, εμβρύων, νεογνών, ανθρωπίνων μελών, εγκαταλελειμμένων νεκρών) του 
Νοσοκομείου μας. 
Ο ανάδοχος θα ανταποκρίνεται σε κλήσεις του Νοσοκομείου μας εντός εικοσιτετραώρου. 
 
Οι ετήσιες εκτιμώμενες συχνότητες έχουν υπολογιστεί με βάση τα στατιστικά στοιχεία της 
Κοινωνικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 
  
Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα (φέρετρα, σάκοι νεκρών 
εμβρύων κάτω των 180 ημερών, ειδικά οχήματα κ.λ.π) που απαιτούνται για την μεταφορά και 
ταφή νεκρών, ανθρωπίνων μελών και ιστών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η ισχύς αυτής της σύμβασης είναι για ένα (1) έτος  και ορίζεται από  ……………….. έως 

………………...  

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, με την αντίστοιχη 

προσφερόμενη τιμή του Αναδόχου και το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Η παράδοση του έργου δύναται να παραταθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και χωρίς πρόσθετη 

αμοιβή του Αναδόχου και μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για τους 

όρους της παράτασης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη 

της, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου, χωρίς αποζημίωσή του, 

εφόσον για το αντικείμενο του διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχος 

δημόσιος ή ενοποιημένος διαγωνισμός από το Νοσοκομείο ή την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 

(Ε.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας ή άλλη αρμόδια Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα 

αποζημιωθεί αναλογικά μέχρι και την τελευταία ημέρα που πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο 

Νοσοκομείο. 

                              

 
ΑΡΘΡΟ 4ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 

Η παραλαβή και παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του έργου θα γίνει από αρμόδια 

επιτροπή υπαλλήλων του Νοσοκομείου που διορίζει ο  Διοικητής, η οποία αφού ελέγξει την 
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ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα συντάξει τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής και  ορθής 

εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων. 

 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης 

και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

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

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 

πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 

απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

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

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

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

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 

συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 

συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον 

προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες 

τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 

πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 

παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθ. 

…………………………..εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ……………….. αξίας  

………………..….. με ισχύ έως  …………..……………. 

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  -  ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου ορθής 

εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων, υπογεγραμμένο από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής 

των υπηρεσιών, η οποία θα οριστεί από το Νοσοκομείο. Εάν ο Ανάδοχος εκδώσει τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών, ο χρόνος πληρωμής υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του 

πρωτοκόλλου παραλαβής και ορθής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων από αρμόδια 

επιτροπή του Νοσοκομείου. 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200, παρ. 

4 του Ν.4412/2016, κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί καθώς και από τα όσα 

ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 

απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και συγκεκριμένα: 

α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και όλων των όρων της 

σύμβασης, υπογραφόμενο από τριμελή Επιτροπή η οποία θα οριστεί από το Νοσοκομείο, έργο 

της οποίας θα είναι η παρακολούθηση των όρων της σύμβασης και η σύνταξη του σχετικού 

πρωτοκόλλου.  

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 

 

Ο χρόνος πληρωμής υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου ποσοτικής 

και ποιοτικής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου από αρμόδια επιτροπή 

του Νοσοκομείου. 

 

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

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

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

«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». 
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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 Ανάδοχο , που αφορούν 

στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο 

σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της 

πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 

δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

 

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, μετά την οριστική εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και 

υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων 

εις βάρος του Αναδόχου. 

 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 

Α) 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. 

Β) Ποσοστό 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του 

άρθρου 4, παραγ. 3, εδάφιο 7 του Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375, παραγ. 7 

του Ν.4412/2016 και το άρθρο 44 του Ν.4605/19, 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). 

Γ) Ποσοστό 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (παρ. 6, 

άρθρο 36 του Ν. 4412/2016, αφορά συμβάσεις άνω των 60.000,00€). 

Δ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία 

επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής 

δημόσιας σύμβασης, πρό φόρων και κρατήσεων. Επίσης επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους 

δικαιώματος προαιρέσεως, πρό φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής 

εντολής είτε μέσω σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα 

οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/22.3.2017/Β’). Η εν λόγω 

κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  

Ε) 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 
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Αρχή.  

Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

 
 

   ΑΡΘΡΟ 6ο  -  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης αυτής, ισχύουν όσα 

αναφέρονται στη Διακήρυξη του Νοσοκομείου, το περιεχόμενο της οποίας έλαβε γνώση ο  

ανάδοχος. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν. 

3580/2007.  

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε αυτή η Σύμβαση και αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και 
υπογράφεται εις τριπλούν όπως ακολουθεί. 

 
 
 
 
 
   Για το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ    Για τον ανάδοχο 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ          
 
 
 
    
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ                           (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μεταφορά και ταφή απόρων και εγκαταλελειμμένων ημεδαπών-αλλοδαπών ατόμων, στα αζήτητα 
Ο ανάδοχος εργολάβος ενημερώνεται από την Κοινωνική 
υπηρεσία του Νοσοκομείου για την ύπαρξη του 
«αζήτητου νεκρού».  

 

ΝΑΙ 

  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την ταυτότητα ή 
άλλο επίσημο έγγραφο του νεκρού και να μεριμνήσει για 
την έκδοση του πιστοποιητικού θανάτου από τον 
θεράποντα ιατρό. 
 

ΝΑΙ 

  

Εφόσον έχει παρέλθει το διάστημα τέλεσης ταφής που 
ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να ζητήσει από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία 
βεβαίωση παραμονής της σορού στο νεκροθάλαμο για 
να την προσκομίσει στο ληξιαρχείο.  
 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση 
της άδειας ταφής και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος πρέπει να μεταφέρει τη σορό στο αρμόδιο 
νεκροταφείο με ασφαλή τρόπο, με ειδικό όχημα 
μεταφοράς (νεκροφόρα). 
 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος για την τέλεση της κηδείας υποχρεούται να προσφέρει:  
 Ευπρεπές φέρετρο ενηλίκου απλό ή ατομικό λευκό 

για νεκρό νεογνό 
ΝΑΙ   

 Το σάβανο να έχει λευκό χρώμα, να είναι καινούργιο 
και να έχει μήκος δύο (2) μέτρα 

ΝΑΙ   

 Το προσκεφάλι να είναι λευκό γεμάτο από βαμβάκι  ΝΑΙ   
 Ξύλινο σταυρό ΝΑΙ   
 Ευπρεπή ενδυμασία  ΝΑΙ   
 Δωρεάν παραχώρηση τριετούς χώρου ταφής χωρίς 

επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο  
ΝΑΙ 

  

 Αυτοδίκαια εκταφή από το νεκροταφείο στα 3 έτη. ΝΑΙ   
 Η ταφή πρέπει να τελείται σύμφωνα με τους 

κανόνες του θρησκεύματος του νεκρού 
ΝΑΙ 

  

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει το λούσιμο, το ντύσιμο του 
νεκρού με την ευπρεπή ενδυμασία που θα παραχωρήσει 
χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 

ΝΑΙ 
  

Η εκφορά του νεκρού από το Νοσοκομείο προς το 
νεκροταφείο θα γίνεται με νεκροφόρα άμαξα 

ΝΑΙ 
  

Ο νεκρός μετά την τέλεση της νεκρώσιμης ακολουθίας 
και μέχρι τον τάφο θα συνοδεύεται απαραίτητα από 
ιερέα εκτός εάν πρόκειται περί μεταφοράς, στην οποία 
δεν είναι υποχρεωτική η συνοδεία ιερέα. Ο ιερέας θα 
τελεί την νεκρώσιμη ακολουθία και την ταφή του 
νεκρού. Η ταφή του νεκρού θα γίνεται με φέρετρο, 
σάβανο και προσκεφάλι, τα οποία θα συνοδεύουν το 
νεκρό στον τάφο. 

ΝΑΙ 

  

Ο ανάδοχος μετά την τέλεση της ταφής οφείλει να 
προσκομίσει στo Νοσοκομείο βεβαίωση από τη 
Διεύθυνση του Νεκροταφείου ότι τελέσθηκε η κηδεία , 
στην οποία θα περιλαμβάνεται ο αριθμός και η σειρά 
ταφώνα του νεκρού.   

ΝΑΙ 

  

Ταφή νεογνών, ατομική σε λευκό φέρετρο 
 Για την ταφή των νεκρών νεογνών θα πρέπει να ΝΑΙ   
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τυγχάνουν της μεταχείρισης που επιφυλάσσεται και 
στους ενήλικους νεκρούς και να τηρείται η νομοθεσία 
διαδικασίας ταφής.  

 
Διαδικασία μεταφοράς των «αζήτητων νεκρών» στο νεκροτομείο για ιατροδικαστική εξέταση όταν απαιτείται 

Ενημερώνεται η Κοινωνική Υπηρεσία και το αντίστοιχο 
αστυνομικό τμήμα για να γίνουν οι απαραίτητες 

ενέργειες προς ανεύρεση συγγενών 
ΝΑΙ   

1. Εάν δεν βρεθούν συγγενείς, πρέπει με τις ενέργειες 
της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του 
αρμοδίου τμήματος να μεταφερθεί για νεκροτομή 
μέσα σε 48 ώρες, όπως ορίζεται από την 
ιατροδικαστική υπηρεσία.                         
Ο θεράπων ιατρός εκδίδει παραπεμπτικό 
νεκροτομής. 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος εργολάβος έχει την υποχρέωση να 
παραλάβει το παραπεμπτικό νεκροτομής από το 
Νοσοκομείο και να μεταβεί στο οικείο Αστυνομικό 
Τμήμα για την έκδοση της εντολής νεκροτομής.                                        
Πριν τη μεταφορά του «αζήτητου νεκρού» στην 
ιατροδικαστική υπηρεσία, ο ανάδοχος οφείλει να 
συνεννοηθεί για την ακριβή ημέρα και ώρα της 
μεταφοράς 

ΝΑΙ   

2. Ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται να μεταφέρει 
τον νεκρό με ασφαλή τρόπο στο Νεκροτομείο και να 
τον επιστρέψει στο Νοσοκομείο, όταν απαιτείται, 
χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 

ΝΑΙ   

3. Εάν παρουσιαστούν συγγενείς, εφαρμόζεται το 
πρωτόκολλο παράδοσης νεκρού από τους 
νοσηλευτές και παραδίδεται η σορός. 

ΝΑΙ   

Αφού η Κοινωνική Υπηρεσία ολοκληρώσει όλες τις 
διαδικασίες ακολουθείται η διαδικασία όπως για τη 
μεταφορά και ταφή απόρων και εγκαταλελειμμένων 
ημεδαπών-αλλοδαπών ατόμων, στα αζήτητα 

ΝΑΙ   

Η σορός πρέπει να παραμείνει όσο το δυνατόν λιγότερο 
στο ψυγείο του Νοσοκομείου, στη θερμοκρασία 

συντήρησης που ήδη υπάρχει (στους 4° C) 
ΝΑΙ   

Εάν ο νεκρός είναι σηπτικός με κίνδυνο για τη δημόσια 
υγεία, το οποίο επιβεβαιώνεται με αντίστοιχο έγγραφο 
του Προέδρου της Επιτροπής Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων, δεν δύναται να παραμείνει στο ψυγείο του 
Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας 
εβδομάδας και κατόπιν συνεννόησης με το Διευθυντή 
της Ιατροδικαστής Υπηρεσίας, μεταφέρεται στα ψυγεία 
του νεκροτομείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

ΝΑΙ   

Διαδικασία διαχείρισης μεταφοράς και ταφής εμβρύων κάτω των 180 ημερών  
Στο χώρο της Αίθουσας Τοκετών τηρείται «Βιβλίο νεκρών 
εμβρύων» κάτω των 180 ημερών. 
Τα νεκρά έμβρυα φυλάσσονται στον καταψύκτη που 
υπάρχει στο χώρο της Αίθουσας Τοκετών 4ου ορόφου, 
μέχρι να μεταφερθούν ομαδικώς στα Κοιμητήρια σε 
ειδική συσκευασία, την οποία θα παρέχει στο 
Νοσοκομείο μας ,ο ανάδοχος εργολάβος χωρίς επιπλέον 
οικονομική επιβάρυνση.  
Τα νεκρά έμβρυα θα παραλαμβάνονται από τον ανάδοχο 
εργολάβο με όλα τα νόμιμα απαραίτητα έγγραφα για 
τον ενταφιασμό τους. 

ΝΑΙ   

Τα συνοδευτικά έγγραφα περιλαμβάνουν: 
4. Το λευκό αντίγραφο της ιατρικής ΝΑΙ   
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γνωμάτευσης 
5. Γίνεται καταγραφή των εμβρύων 

συγκεντρωτικά, μία φορά το μήνα, σε 
αντίστοιχο έγγραφο, από τη Γραμματεία της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και υπογράφεται 
από τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
του Νοσοκομείου. 

6. Το διαβιβαστικό έγγραφο υπογράφεται από 
τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου 
και με αριθμό πρωτοκόλλου διαβιβάζεται το 
έντυπο καταγραφής-παραλαβής και 
ενταφιασμού νεκρών εμβρύων. 

 
Τα ανωτέρω έγγραφα προσκομίζονται στα Κοιμητήρια 
και υπογράφεται, από αρμόδιο υπάλληλο του 
Κοιμητηρίου, το έγγραφο παραλαβής-παράδοσης των 
νεκρών εμβρύων 

ΝΑΙ   

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης - 
παραλαβής των νεκρών εμβρύων στα Κοιμητήρια, στο 
«Βιβλίο νεκρών» της Αίθουσας Τοκετών κρατείται ο 
αριθμός πρωτοκόλλου της Ιατρικής Γνωμάτευσης, η 
ημερομηνία μεταφοράς τους στα Κοιμητήρια και ο 
αριθμός πρωτοκόλλου του διαβιβαστικού εγγράφου 

ΝΑΙ   

Για την μεταφορά τους στο αρμόδιο νεκροταφείο 
απαιτείται φέρετρο, το οποίο θα χορηγείται  από 
τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον οικονομική 
επιβάρυνση 

ΝΑΙ   

Το  φέρετρο θα είναι ενός μέτρου και θα περιέχει 
σάκο με περιεχόμενο έως και δέκα νεκρών 
εμβρύων κάτω των 180 ημερών 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται να 
μεταφέρει τα νεκρά έμβρυα κάτω των 180 ημερών 
για ομαδική ταφή με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα 
με τις ορισθείσες προδιαγραφές 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος μετά οφείλει να προσκομίσει στo 
Νοσοκομείο βεβαίωση από τη Διεύθυνση του 
Νεκροταφείου ότι τελέσθηκε η κηδεία ,στην οποία 
θα περιλαμβάνεται ο αριθμός και η σειρά ταφώνα 
του νεκρού 

ΝΑΙ   

Διαδικασία διαχείρισης, μεταφοράς και ταφής των ακρωτηριασμένων  ανθρωπίνων  μελών και ιστών  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεταφέρει τα 
ανθρώπινα μέλη και τους ιστούς στο αρμόδιο 
νεκροταφείο  μία φορά τον μήνα ή και επιπλέον 
όταν απαιτείται και έως τις 10:00  το πρωί από 
Δευτέρα έως και Παρασκευή εκτός αργιών 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή 
μεταφορά των ανθρωπίνων μελών και ιστών στο 
νεκροταφείο 

ΝΑΙ   

Το όχημα μεταφοράς θα πρέπει να είναι ειδικό, 
δηλαδή τελείως κλειστό, στεγανό, να μπορεί να 
πλένεται και να απολυμαίνεται εύκολα και να 
παρέχει ατομική προστασία του οδηγού-χειριστή 

ΝΑΙ   

Η μεταφορά πρέπει να γίνεται με ασφαλείς 
μεθόδους και να διασφαλίζεται η αποφυγή 
ρύπανσης του περιβάλλοντος και οι κίνδυνοι για 
την δημόσια υγεία 

ΝΑΙ   

Κατά τη μεταφορά τους, εκτός του Νοσοκομείου, 
τα ακρωτηριασμένα ανθρώπινα μέλη και οι ιστοί 
θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα 

ΝΑΙ   
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απαραίτητα νόμιμα έγγραφα 
Κατά την παράδοση των ακρωτηριασμένων 
ανθρωπίνων μελών και ιστών απο τον ανάδοχο 
στο αρμόδιο νεκροταφείο με σκοπό τον 
ενταφιασμό, θα πρέπει να συμπληρώνεται ειδικό 
έντυπο – έγγραφο από το αρμόδιο νεκροταφείο 
που θα αφορά την ολοκλήρωση ενταφιασμού των 
ανθρωπίνων μελών και ιστών 

ΝΑΙ   

Το έντυπο αυτό υποχρεούται ο ανάδοχος να 
επιστρέψει εντός εικοσιτετραώρου στην 
Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας. 

ΝΑΙ   

Φύλαξη νεκρών σε ψυκτικούς θαλάμους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
Ο εργολάβος μετά τη λήψη της σχετικής εντολής από το 
Γραφείο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένος να 
αναζητήσει τον οικονομικότερο ψυκτικό θάλαμο 

ΝΑΙ   

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Το Νοσοκομείο δύναται να ελέγχει τον ανάδοχο 
για την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών (μεταφοράς, ταφής νεκρών, 
ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων μελών) μέσω της 
επιτροπής Νοσοκομειακών λοιμώξεων. 
 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 
όλες τις νόμιμες διαδικασίες μεταφοράς και ταφής 
νεκρών, εμβρύων κάτω των 180 ημερών, 
ανθρωπίνων μελών και ιστών.  
 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος θα καλύπτει τακτικές καθώς και τυχόν 
έκτακτες ανάγκες μεταφοράς και ταφής νεκρών 
(απόρων, εμβρύων, νεογνών, ανθρωπίνων μελών, 
εγκαταλελειμμένων νεκρών) του Νοσοκομείου 
μας. 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος θα ανταποκρίνεται σε κλήσεις του 
Νοσοκομείου μας εντός εικοσιτετραώρου. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Στον παρακάτω πίνακα ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει μόνο τα σκιασμένα κελιά. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΦΗ 
ΑΠΟΡΩΝ/ΑΖΗΤΗΤΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜ
ΕΝΩΝ ΝΕΚΡΩΝ 

650,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΦΗ 
ΑΠΟΡΩΝ/ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ 550,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΦΗ ΝΕΚΡΩΝ 
ΕΜΒΡΥΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 180 ΗΜΕΡΩΝ 

180,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΦΗ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΜΕΛΩΝ/ΙΣΤΩΝ 

180,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

100,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
 

       
       

Προσφερόμενη τιμή ολογράφως:…………………………………………………………………………………… 

 
Ο πίνακας θα συμπληρωθεί από τους υποψήφιους αναδόχους ΧΩΡΙΣ ΝΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ, προκειμένου οι προσφορές να λαμβάνουν υπόψη τα 

ίδια δεδομένα και να καταστεί εφικτή η οικονομική αξιολόγηση.  

 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 

δίνεται ενιαία τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφερόμενες 

τιμές ανά υπηρεσία δεν πρέπει να ξεπερνάνε την εκάστοτε προϋπολογιζόμενη δαπάνη. 

 
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι ενδιάμεσες υπηρεσίες ή δαπάνες, που είναι 
αναγκαίες και νόμιμες για την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
(μεταφοράς και ταφής). Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα νόμιμα 
μέσα (φέρετρα, σάκοι νεκρών εμβρύων κάτω των 180 ημερών, ειδικά οχήματα κ.λ.π) 
που απαιτούνται για την μεταφορά και ταφή νεκρών, ανθρωπίνων μελών και ιστών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΤΕΥΔ 
 

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: Μ. Παναγιωτίδου 
- Τηλέφωνο: 2313 312284 
- Ηλ. ταχυδρομείο: epromithies@ippokratio.gr  
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.ippokratio.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου 

του σχετικού CPV):   
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  «ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 33.040,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(16.520,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ 16.520,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 

ΕΤΟΣ) 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσία  
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): 62/2020 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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 αρμόδιοι : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση; 

 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

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

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
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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 κατάλογο: 
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:  

 
 
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 άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

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

 





Σελίδα 59 από 77 
 

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 καταδίκες 

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

2. δωροδοκία,· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου 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): 
[……][……][……][……] 

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

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
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): 
[……][……][……][……] 

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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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 
ασφάλισης, 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; Διευκρινίστε: 
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 ; 

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):  
[……][……][……] 
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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: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου; 

 
 
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 
καταστάσεις : 
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 
συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις  
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 παράπτωμα; 

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
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: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, 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 σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
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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. 3310/2005: 

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 εγκατάστασής; 
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 : 
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 εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

[…................................…] 
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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 
αναλογίες 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 y -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 αναφοράς, 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 αναφοράς, 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 ιδιωτικούς: 

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

ποσά ημερομην
ίες 

παραλήπτε
ς 

     

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

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

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

[……] 
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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 ελέγχων 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 

[……] 
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την εκτέλεση της σύμβασης: 
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας 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 ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το 
καθένα: 

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

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. 
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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 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) 
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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. 

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 
προμηθευτής 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. 

                                                      
 
 




