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                                                               ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                Νέα Ιωνία 8-2-2019 

1
η
  ΄ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθμ.Πρωτ 4113 

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

                     

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ 3-5 Ν.ΙΩΝΙΑ 14  233                             ΑΡΙΘΜΟΣ Δ/ΞΗΣ Π  13/19 

ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                     

ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ Σχίζας  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132057951 

FAX:2132057038 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 (Αριθμός Διακήρυξης Π 13/19) 

 

Έχοντας υπόψη : 
1.  Του Ν 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-10 ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαυγεια και άλλες διατάξεις »     

173) « Δικαστική προστασία κατά την σύναψη Δημοσίων 
Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε συμφώνως του άρθρου 377Ν.4412/2016 
3.Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010, « Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

4. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/22-11-2010 τ.Α΄) « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 

 5. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), άρθρο 4 παρ.3, για την επιβολή κράτησης 

0,10% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης, υπέρ του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και του άρθρου 61. παρ.5 του Ν. 

4146/2013«τροποποίηση διατάξεων του Ν 4013/2011». 

 6. Του ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/16) «Δημόσιες Συμβάσεις ΄Εργων , Προμηθειών  

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » 

7.Την υπ αρ πρ 33894/7-12-2018 έγγραφο του Κου Πετρίδη Ευθύμιου Δ/ντη Τεχνικής Υπ 

του Νοσοκομείου. 

8. Την από 19-12-2018 (14
η
 Συν Θέμα Α5 )  απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού   

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Συνοπτικό    διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ξεχωριστούς φακέλους η τεχνική 

και οικονομική προσφορά για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών για την διαμόρφωση του 

χώρου στην Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης 

15.600,00 € πλέον Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά . 

 

1.ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ :  

Σύμφωνα  με το αρ 25 του Ν 4412/2016 , υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση 

ενώσεων , τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε :  

α)σε κράτος –μέλος της Ένωσης , 

β)σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)  

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

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

του σχετικού με την Ένωση Παραρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας καθώς και  

δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και έχουν 

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

δημοσίων συμβάσεων . 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή  

προκειμένου να υποβάλουν την  προσφορά .Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται 

να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ΄όσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για  την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.            

3.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ    

 Η Τιμή της προσφοράς  θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις εκτός του αναλογούντος 

Φ.Π.Α  

    Οι προσφορές θα ισχύουν για διάστημα 180 ημερών. 

     Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής : 

α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ 

επ΄αυτού) 

β) Ποσοστό 0,06 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ       

επ΄αυτού) 

γ).Ποσοστό  2% υπέρ Ψυχικής Υγείας   

δ) Φόρος  4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Νοσοκομείο  

Αντίγραφα της διακήρυξης μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου & μέσω του 

διαδικτυακού τόπου  ΄΄ et.diavgeia.gov.gr ΄΄   

 4.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα που επισυνάπτονται 

στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής . 

 

4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

4.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

4.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

4.5.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

  
Γρ  Προμηθειών    Πρ Οικονομικού  Η Αν/τρια προϊστ Διοικ/κής Δ/νσης  Η Προϊστ Διοικ/κής Δνσης  O Διοικητής  

 

           Κ.Σχίζας            Δ.Τσαβλής               Δ. Λαμπροπούλου                      Ε.Ραυτοπούλου             
 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γενικό Νοσοκομείο Ν 

Ιωνίας 

Κωνσταντοπούλειο –

Πατησίων 

(Πρωτόκολλο) 

25/2/2019 ημέρα  

Δευτέρα και ώρα 

14.30 π.μ 

Γενικό Νοσοκομείο Ν 

Ιωνίας 

Κωνσταντοπούλειο –

Πατησίων(Αμφιθέατρο) 

26/2/201 ημέρα 

Τρίτη  και ώρα 

12.30 π.μ 
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                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός με σφραγισμένες προσφορές  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

(ΚΗΔΜΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)  

8-2-2019 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Εκτέλεση τεχνικών εργασιών για την διαμόρφωση 

του χώρου στην Διοικητική Υπηρεσία του 

Νοσοκομείου  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV (CPV 45000000-7) .  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  15.600,00 ευρώ, πλέονΦΠΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Προμήθειες 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ  Τακτικός προϋπολογισμός Νοσοκομείου ΚΑΕ 0863 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Β 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ      

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ   Σύμφωνα με το Παράρτημα  Γ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ       

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και 

τρίτων νόμιμες  κρατήσεις  

α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% 

(πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού) 

β) Ποσοστό 0,06 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 

3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ       επ΄αυτού) 

γ).Ποσοστό  2% υπέρ Ψυχικής Υγείας   

δ) Φόρος  4% για προμήθειες και 8% για 

παροχή υπηρεσιών 

  (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου 

πλην ΦΠΑ).   

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

(ΑΡΘΡΟ 24  Ν. 2198/94) 
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδή-

ματος 8% για παροχή υπηρεσιών και 4% για 

προμήθειες      

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
 

1. Διαμόρφωση –χώρισμα γραφείου Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας 

  

Η τεχνική περιγραφή αφορά την διαμόρφωση του χώρου γραφείου Δ/ντή Τεχνικής 

Υπηρεσίας στο κτίριο Προσθήκη Παλαιού Κτιρίου. Ο χώρος του γραφείου Δ/ντή 

Τεχνικής Υπηρεσίας θα χωριστεί δημιουργώντας δυο ανεξάρτητα γραφεία. 
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 Στο νέο χώρο θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

 

1. Στο γραφείου Δ/ντή Τ.Υ. θα κατασκευαστεί χώρισμα με την τοποθέτηση διπλής 

γυψοσανίδας (2+2) από τις δυο πλευρές της νέας τοιχοποιίας,  με μόνωση 

πετροβάμβακα πάχους 5εκ. (διαστάσεις του τοιχίου 3,1Χ2,80μ. (ΠΧΥ) περίπου)  

2.  Στους δυο χώρους που θα δημιουργηθούν θα γίνει τροποποίηση στην υπάρχουσα 

ψευδοροφή στο πλαίσιο στήριξής της  και τις πλάκες ορυκτής ίνας  σε επιφάνεια 5μ
2
. 

περίπου  

3. Στο νέο χώρο γραφείου θα δημιουργηθεί άνοιγμα στον τοίχο για την τοποθέτηση 

νέας πόρτας. Πάνω από το άνοιγμα θα τοποθετηθεί σενάζι από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Στο άνοιγμα θα τοποθετηθεί πόρτα με κάσωμα.  

4. Η πόρτα στο νέο χώρο θα είναι ανοιγόμενη  ενδεικτικών διαστάσεων 2,1μΧ0,90μ 

(διαστάσεις του τελικού ανοίγματος της πόρτας ΥΧΠ). Η πόρτα θα έχει ξύλινο  

σκελετό πάχους 5εκ. περίπου, εσωτερικά θα έχει ξύλινες κυψέλες, εξωτερικά οι 

επιφάνειες θα έχουν επένδυση βακελίτη και από τις δυο πλευρές πάχους 1-1,5χλ.  Το 

κάσωμα θα είναι σιδερένιο και βαμμένο. Κατά την τοποθέτησή του θα ενωθεί με τα 

τοιχία με χυτό σκυρόδεμα (παρόμοια τοποθέτηση με το υπάρχον)   

 Η πόρτα θα φέρνει πόμολα και από τις δυο πλευρές και κλειδαριά με αφαλό 

ασφαλείας. Η επιλογή απόχρωσης της πορτας και του ασώματος θα είναι μετά από 

την συνεννόηση με την Τ.Υ. 

5. Θα γίνει αποσυναρμολόγηση των υπαρχόντων παραθύρων αλουμινίου στο χώρο του 

γραφείου. Το αποξηλωμένο παράθυρο με το κάσωμα  θα παραδοθεί στην Τ.Υ. Στους 

δυο νέους  χώρους που θα δημιουργηθούν θα τοποθετηθούν δυο (2) νέα επάλληλα 

ξεχωριστά  παράθυρα με διπλούς υαλοπίνακες, σκελετό από λευκό προφίλ 

αλουμινίου ενδεικτικών διαστάσεων 1,25Χ1,75μ.(ΠΧΥ) το καθένα. Τα παράθυρα θα 

διαθέτουν κλειδαριές και πόμολα. Ο οδηγός του κασώματος των παραθύρων θα είναι 

τριπλός και σ’ αυτόν θα τοποθετηθούν συρόμενες σήτες για τα δύο παράθυρα. 

6. Στον νέο χώρο θα γίνει αποσυναρμολόγηση  του υπάρχοντος νεροχύτη. Η παροχή 

αποχέτευσης και  οι παροχές ζεστού και κρύου νερού θα απομονωθούν σύμφωνα με 

την υπόδειξη της Τ.Υ. Στις παροχές ζεστού και κρύου νερού θα τοποθετηθούν 

διακόπτες. Θα επισκευαστούν τα μερεμέτια στην τοιχοποιία μετά από της εργασίες 

αποξήλωσης.  

7. Θα γίνει αποσυναρμολόγηση  οι υπάρχουσες ντουλάπες και από τους δυο χώρους  

των γραφείων και θα μεταφερθούν, μαζί με το  περιεχόμενο τους,  σε χώρο 

αποθήκευσης που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία. 



 

5 

 

8.  Θα γίνει τροποποίηση και διαχωρισμός των εγκαταστάσεων φωτισμού των δυο 

χώρων. Στον νέο χώρο θα τοποθετηθούν διακόπτης  κομιντατέρ και  πλαστικά 

κανάλια για την καλωδίωση του διακόπτη ενδεικτικών  διαστάσεων 25Χ25χ.λ., 

μήκους  4μ. περίπου.  

9. Σε κάθε νέο χώρο θα τοποθετηθούν επιπλέον δυο (2) φωτιστικά σώματα οροφής 

ενδεικτικών διαστάσεων 60Χ60εκ. Τα φωτιστικά θα έχουν  λαμπτήρες τύπου  led Τ8 

ισχύς 9W, φωτεινότητας 750lm, διασκόρπισης φωτεινότητας  360°, απόχρωσης 

6500Κ, σύνδεσης ενός άκρου.   

10.  Στο νέο χώρο θα γίνει μεταφορά των εγκαταστάσεων ρευματοδοτών. Θα 

τοποθετηθούν επιπλέων τρείς (3) νέοι εξωτερικοί   ρευματοδότες τύπου σούκο με 

τροφοδότηση από την υπάρχουσα εγκατάσταση. Οι καλωδιώσεις των ρευματοδοτών 

θα τοποθετηθούν στο πλαστικό κανάλι.  

11. Στο νέο χώρο θα γίνει μεταφορά των εγκαταστάσεων δικτύου τηλεφωνίας .Τα 

καλώδια δικτύου  τηλεφωνίας θα είναι τύπου UTP CAT5 και  θα τοποθετηθούν στο 

πλαστικό κανάλι. 

12. Στο νέο χώρο θα γίνει μεταφορά των εγκαταστάσεων δικτύου Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών (Η/Υ).Τα καλώδια δικτύου   Η/Υ θα είναι τύπου UTP CAT5 και  θα 

τοποθετηθούν στο πλαστικό κανάλι. 

 

13. Θα γίνει μεταφορά του υπάρχοντος FCU οροφής στο χώρο του Δ/τή Τ.Υ. Για την 

μεταφορά  του FCU θα γίνει τροποποίηση στις υδραυλικές και ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις 

14. Στον νέο χώρο θα τοποθετηθεί FCU οροφής παρόμοιου τύπου με το υπάρχον και 

θερμοστάτης χώρου για τον έλεγχό του. Η ηλεκτρική τροφοδότηση του FCU θα γίνει 

από την εγκατάσταση φωτισμού. Η καλωδίωση του θερμοστάτη χώρου θα γίνει σε 

πλαστικό κανάλι ενδεικτικών διαστάσεων 20Χ20χλ. Το FCU θα συνδεθεί με την 

υδραυλική εγκατάσταση του συστήματος κλιματισμού. Το μέγεθος της απόδοσης 

FCU  στο νέο χώρο θα προκαθοριστεί από της διαστάσεις των χώρου και της 

ιδιαιτερότητες χρήσης μετά από συνεννόηση με την Τ.Υ.  

15.  Θα γίνουν ελαιοχρωματισμοί και στους  δυο χώρους  συνολικής επιφάνειας  70μ
2   

περίπου.   

Οι εργασίες ελαιοχρωματισμού θα περιλαμβάνουν: 

 Στοκάρισμα των μερεμετιών όπου απαιτείται 

 Ξύσιμο, τρίψιμο και ξεσκόνισμα  των επιφανειών   

 Αστάρωμα των μερεμετιών με ακριλικό αστάρι (νερού) 

 Βάψιμο πρώτη στρώση με οικολογική βελατούρα (νερού) 
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 Βάψιμο δεύτερη στρώση με οικολογική ριπολίνη (νερού) σατινέ  

Η απόχρωση του χρώματος θα οριστεί μετά από την συνεννόηση με την Τ.Υ 

16. Θα παρθούν μέτρα προφύλαξης κατά της σκόνης κατά τη διάρκεια των εργασιών 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Λοιμώξεων. 

 

 

2. Διαμόρφωση του γραφείου στο χώρο του διαδρόμου των γραφείων της 

Διοίκησης  

 

Η τεχνική περιγραφή αφορά την διαμόρφωση του χώρου στην είσοδο των γραφείων 

διοίκησης στο κτίριο Προσθήκη Παλαιού Κτιρίου. Θα δημιουργηθεί νέος χώρος για δυο 

θέσεις  εργασίας. 

Στο νέο χώρο θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

 

1. Στο χώρο της  εισόδου των γραφείων Διοίκησης θα κατασκευαστεί χώρισμα 

δημιουργώντας νέο γραφείο για δυο θέσεις εργασίας. Το χώρισμα θα κατασκευαστεί 

από μεταλλικό σκελετό και  διπλή γυψοσανίδα (2+2) από δυο πλευρές της νέας 

τοιχοποιίας και μόνωση πετροβάμβακα πάχους 5εκ. (διαστάσεις του τοιχίου 

7Χ2,60μ. περίπου)  

2.  Στους δυο χώρους του διαδρόμου και του γραφείου που θα θα γίνει τροποποίηση 

στην υπάρχουσα ψευδοροφή στο πλαίσιο στήριξης και  στις πλάκες ορυκτής ίνας  σε 

επιφάνεια 9μ
2
 περίπου. Θα γίνει αντικατάσταση της φθαρμένης επιφάνειας οροφής 

από ορυκτή ίνα σε επιφάνεια  6μ
2
 περίπου. 

3. Στο νέο χώρο γραφείου θα  τοποθετηθεί νέα πόρτα. Η πόρτα στο νέο χώρο θα είναι 

ανοιγόμενη, κατασκευασμένη από λευκό προφίλ αλουμινίου,  ενδεικτικών 

διαστάσεων 2,1μΧ0,90μ, (ΥΧΠ διαστάσεις του τελικού ανοίγματος της πόρτας), και 

θα φέρει πόμολα και από τις δυο πλευρές και κλειδαριά με αφαλό ασφαλείας.  Για 

την τοποθέτηση της πόρτας θα κατασκευαστεί πλαίσιο από τους ορθοστάτες. Στο 

πλαίσιο θα γίνει στήριξη του κασώματος της πόρτας.  

4. Στο χώρισμα θα τοποθετηθεί επάλληλο παράθυρο. Το παράθυρο θα είναι  με διπλούς 

υαλοπίνακες, σκελετό από λευκό προφίλ αλουμινίου ενδεικτικών διαστάσεων 

2,40Χ1,40μ.. Το παράθυρο θα διαθέτει κλειδαριές. Ο οδηγός του κασώματος των 

παραθύρων θα είναι τριπλός και σ’ αυτόν θα τοποθετηθεί η συρόμενη σήτα. 

5. Θα γίνει τροποποίηση στην εγκατάσταση φωτισμού του διαδρόμου και του νέου 

χώρου γραφείου. Θα γίνει διαχωρισμός των εγκαταστάσεων φωτισμού των δυο 

χώρων. Στον χώρο γραφείου θα τοποθετηθούν:  διακόπτης  κομιντατέρ και  πλαστικά 

κανάλια για την καλωδίωση του διακόπτη ενδεικτικών  διαστάσεων 25Χ25χ.λ., 

μήκους  4μ. περίπου.    
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6. Στο νέο χώρο γραφείου θα τοποθετηθούν επιπλέον τέσσερα (4)  φωτιστικά σώματα 

οροφής ενδεικτικών διαστάσεων 60Χ60εκ. Τα φωτιστικά θα έχουν  λαμπτήρες τύπου  

led Τ8 ισχύς 9W, φωτεινότητας 750lm, διασκόρπισης φωτεινότητας  360°, 

απόχρωσης 6500Κ , σύνδεσης ενός άκρου.   

7.  Στο νέο χώρο θα γίνει εγκατάσταση νέων  ρευματοδοτών.  Θα γίνει τοποθέτηση τον 

οκτώ  (8) ρευματοδοτών   παρομοίου  τύπου με τους  υπάρχοντες. Οι ρευματοδότες 

τύπου σούκο θα τοποθετηθούν στο πλαστικό κανάλι. Θα γίνει προέκταση του 

υπάρχον πλαστικού καναλιού κατά 6μ. περίπου  με το ίδιο τύπο με το υπάρχων. Η 

ηλεκτροδότηση των ρευματοδοτών θα γίνει με καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5τ.χ.  από τον 

πίνακα φωτισμού. 

8. Στον πινάκα το καλώδιο τον ρευματοδοτών θα ασφαλιστεί με αυτόματη ασφάλεια 

ράγας 16 Α. 

9.   Θα κατασκευαστεί δίκτυο  τηλεφωνίας για μια (1) θέση εργασίας με ένα καλώδιο 

και πρίζα με δυο (2) αναμονές για κάθε θέση εργασίας. Μήκος διαδρομής 15μ. 

περίπου. Το καλώδιο δικτύου  τηλεφωνίας θα είναι τύπου UTP CAT5. Οι πρίζες 

δικτύου τηλεφωνίας θα είναι RG25 και θα τοποθετηθούν στο πλαστικό κανάλι. 

10. Θα κατασκευαστεί δίκτυο  ηλεκτρονικών υπολογιστών για μια  (1) θέση εργασίας με 

διπλή καλωδίωση και πρίζα με δυο αναμονές. Μήκος διαδρομής 17μ. περίπου. Τα 

καλώδια δικτύου θα είναι τύπου UTP CAT 6. Οι πρίζες δικτύου θα είναι RG45 CAT 

6 και θα τοποθετηθούν στο πλαστικό κανάλι. 

11. Θα τοποθετηθούν πλαστικά κανάλια στα οποία θα εγκατασταθούν ρευματοδότες και 

πρίζες δικτύου υπολογιστών  και τηλεφωνίας  ενδεικτικού τύπου  LEGRAND 

ενδεικτικών διαστάσεων 100Χ50χ.λ. περίπου 20μ. 

12. Θα γίνει μεταφορά του υπάρχοντος FCU οροφής στο χώρο του νέου γραφείου. Για 

την μεταφορά  του FCU θα γίνει τροποποίηση στις υδραυλικές και ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις  

17. Στον χώρο του διαδρόμου θα τοποθετηθεί  νέο FCU οροφής παρόμοιος   με το 

υπάρχον και θερμοστάτης χώρου για τον έλεγχό του. Η ηλεκτρική τροφοδότηση του 

FCU θα γίνει από την εγκατάσταση φωτισμού. Η καλωδίωση του θερμοστάτη χώρου 

θα γίνει σε πλαστικέ κανάλι ενδεικτικών διαστάσεων 20Χ20χλ. Το FCU θα συνδεθεί 

με την υδραυλική εγκατάσταση του συστήματος κλιματισμού. Το μέγεθος της 

απόδοσης FCU θα προκαθοριστεί από της διαστάσεις των χώρου και της 

ιδιαιτερότητες χρήσης μετά από συνεννόηση με την Τ.Υ.  

13. Για τον αερισμό του χώρου θα γίνει εγκατάσταση προσαγωγής και απαγωγής του 

αέρα με εναλλάκτη θερμότητας. Ο εναλλάκτης θερμότητας θα έχει μέγιστη απόδοση  

120μ
3
/
 
h. Η ηλεκτροδότηση του εναλλάκτη θα γίνει από τον πίνακα φωτισμού όπου  

θα ασφαλιστεί με αυτόματη ασφάλεια ράγας 10 Α. 
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14. . Στο γραφείο θα εγκατασταθεί το χειριστήριο συστήματος αερισμού με βαθμίδες. Οι 

αγωγοί της προσαγωγής και απαγωγής θα εγκατασταθούν  στο εξωτερικό τοιχίο όπου 

θα συνδεθούν με τα αντίστοιχα στόμια με περσίδες. 

15.  Θα γίνουν ελαιοχρωματισμοί στους   χώρους του γραφείου και του διαδρόμου  

συνολικής επιφάνειας 85μ
2   

περίπου. Οι εργασίες ελαιοχρωματισμού θα 

περιλαμβάνουν: 

 Στοκάρισμα των μερεμετιών όπου απαιτείται 

 Ξύσιμο, τρίψιμο και ξεσκόνισμα  των επιφανειών   

 Αστάρωμα των μερεμετιών με ακριλικό αστάρι (νερού) 

 Βάψιμο πρώτη στρώση με οικολογική βελατούρα (νερού) 

 Βάψιμο δεύτερη στρώση με οικολογική ριπολίνη (νερού) σατινέ  

 Η απόχρωση του χρώματος θα οριστεί μετά από την συνεννόηση με την Τ.Υ 

16. Θα γίνει μεταφορά του πίνακα πυρανίχνευσης των γραφείων διοίκησης  σε χώρο που 

θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία . 

17. Στον διάδρομο θα γίνει επέκταση του συστήματος πυρανίχνευσης των γραφείων 

διοίκησης  και θα τοποθετηθεί επιπλέων ανιχνευτής καπνού συμβατός με το υπάρχων 

σύστημα.  

18.  Θα παρθούν μέτρα προφύλαξης κατά της σκόνης κατά τη διάρκεια των εργασιών 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Λοιμώξεων. 

 

 

3. Διαμόρφωση των δυο χώρων του ραφείου σε χώρο γραφείου του τμήματος 

Υλικού και γραφείο του ραφείου 

 

Η τεχνική περιγραφή αφορά την διαμόρφωση των δυο χώρων του ραφείου στο Α΄ υπόγειο 

του Νέου Κτιρίου.  Στο χώρο του ραφείου θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

1. Στο χώρο του ραφείου θα δημιουργηθεί χώρισμα από μεταλλικό σκελετό και διπλή 

γυψοσανίδα  (2+2 από τις δυο πλευρές της νέας τοιχοποιίας,  με μόνωση 

πετροβάμβακα πάχους 5εκ. (διαστάσεις του τοιχίου 5Χ4,30μ. περίπου)  

2. Θα κατασκευαστεί νέα ψευδοροφή από πλαίσιο στήριξης και  πλάκες ορυκτής ίνας  

σε επιφάνεια 5,7μ.Χ3,2μ περίπου  

3. Στα παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων (3,4Χ1,4μ.)Χ3τεμ. θα γίνει επισκευή στα 

βουρτσάκια και στις κλειδαριές  

4. Θα γίνει κατασκευή σιδεριάς προστασίας διαστάσεων  (3,4Χ1,4μ.)Χ3τεμ. και βάψιμό 

της. Η σιδεροκατασκευή θα αποτελείται από διπλό  οδηγό και κάθετες βέργες 

διαστάσεων 16Χ16χλ. 
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5. Θα κατασκευαστεί δίκτυο  ηλεκτρονικών υπολογιστών για 5 θέσεις εργασίας με 

διπλή καλωδίωση και πρίζα με δυο αναμονές για κάθε θέση εργασίας. Μήκος 

διαδρομής 80μ. περίπου. Μήκος διαδρομής 65μ. περίπου. Τα καλώδια δικτύου θα 

είναι τύπου UTP CAT 6. Οι πρίζες δικτύου θα είναι RG45 CAT 6 και θα 

τοποθετηθούν στο πλαστικό κανάλι. 

6. Θα κατασκευαστεί δίκτυο  τηλεφωνίας για 5 θέσεις εργασίας με ένα καλώδιο και 

πρίζα με δυο (2) αναμονές για κάθε θέση εργασίας. Μήκος διαδρομής 65μ. περίπου. 

Τα καλώδια δικτύου  τηλεφωνίας θα είναι τύπου UTP CAT5. Οι πρίζες δικτύου 

τηλεφωνίας θα είναι RG25 και θα τοποθετηθούν στο πλαστικό κανάλι. 

7. Θα κατασκευαστεί δίκτυο  ηλεκτροδότησης  για 5  θέσεις εργασίας.  Για κάθε θέση 

εργασίας θα υπάρχουν 6 ρευματοδότες τύπου σούκο με ανεξάρτητη ενισχυμένη 

(3Χ2.5.τ.χ.) γραμμή ηλεκτροδότησης. Μήκος διαδρομής 45μ. περίπου. Οι 

ρευματοδότες τύπου σούκο θα τοποθετηθούν στο πλαστικό κανάλι. Η 

ηλεκτροδότηση των ρευματοδοτών θα γίνει από τον πίνακα φωτισμού. 

8. Θα τοποθετηθούν τέσσερα (4) φωτιστικά σώματα οροφής ενδεικτικών διαστάσεων 

60Χ60εκ.. Τα φωτιστικά θα έχουν  λαμπτήρες τύπου  led Τ8 ισχύς 9W, φωτεινότητας 

750lm, διασκόρπισης φωτεινότητας  360°, απόχρωσης 6500Κ, σύνδεσης ενός άκρου.   

9. Θα γίνει εγκατάσταση φωτισμού στους δυο χώρους. θα  τοποθετηθούν δυο (2) 

διακόπτες κομιντατέρ και θα γίνει διαχωρισμός των εγκαταστάσεων φωτισμού των 

δυο χώρων. Θα τοποθετηθούν πλαστικά κανάλια ενδεικτικών  διαστάσεων 

25Χ25χ.λ.για τους διακόπτες 8μ. περίπου.  

10. Θα τοποθετηθούν πλαστικά κανάλια στα οποία θα εγκατασταθούν ρευματοδότες, 

πρίζες δικτύου υπολογιστών  και τηλεφωνίας  ενδεικτικού τύπου  LEGRAND 

ενδεικτικών διαστάσεων 100Χ50χ.λ. περίπου 20μ. 

11. Θα γίνει  αποσυναρμολόγηση  του υπάρχοντος χωρίσματος αλουμινοκατασκευής και 

παράδοση των υλικών στην Τ.Υ . Θα επισκευαστούν τα μερεμέτια στην τοιχοποιία 

μετά από της εργασίες αποξήλωσης 

12. Θα γίνουν ελαιοχρωματισμοί και στους  δυο χώρους  συνολικής επιφάνιας 180μ
2   

περίπου (μπορεί να απαιτούνται τρία χέρια ). Οι εργασίες ελαιοχρωματισμού θα 

περιλαμβάνουν: 

 Στοκάρισμα των μερεμετιών όπου απαιτείται 

 Ξύσιμο, τρίψιμο και ξεσκόνισμα  των επιφανειών   

 Αστάρωμα των μερεμετιών με ακριλικό αστάρι (νερού) 

 Βάψιμο πρώτη στρώση με οικολογική βελατούρα (νερού) 

 Βάψιμο δεύτερη στρώση με οικολογική ριπολίνη (νερού) σατινέ  

Η απόχρωση του χρώματος θα οριστεί μετά από την συνεννόηση με την Τ.Υ. 



 

10 

 

13. Θα παρθούν μέτρα προφύλαξης κατά της σκόνης κατά τη διάρκεια των εργασιών 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Λοιμώξεων. 

 

 

Όσον αφορά στο κλιματισμό/εξαερισμό του χώρου, ο ανάδοχος θα μελετήσει την επάρκεια 

των υπαρχόντων στοιχείων στο χώρο και θα προτείνει την προμήθεια- εγκατάσταση των 

αναγκαίων μονάδων κλιματισμού μετά από συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία. 

 

 

 

 

Οικονομική προσφορά 

 

Η οικονομική προσφορά να περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και τα απαιτούμενα υλικά για την 

αποξήλωση δομικών στοιχείων, παλαιού εξοπλισμού (ηλεκτρολογικών, υδραυλικών δικτύων 

και εγκαταστάσεων εξαερισμού κλιματισμού), καθώς και την κατασκευή νέων δομικών 

στοιχείων, εξοπλισμού και δικτύων. 

Στις Τεχνικές Προσφορές των υποψηφίων να αναφέρεται το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα 

των εργασιών. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να δεσμευτούν εγγράφως για την συμβατότητα 

των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και των εργασιών που θα εκτελεστούν με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές και τα κατασκευαστικά πρότυπα που περιγράφονται 

αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών και 

ιδιαιτεροτήτων της εγκατάστασης πριν συντάξουν την προσφορά τους. Γι’ αυτό είναι 

υποχρεωτική η κατάθεση στον φάκελο των δικαιολογητικών τους της Βεβαίωσης 

Ενημέρωσης  που θα λάβουν από την Τεχνική Υπηρεσία  του νοσοκομείου. 

  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει το έργο εντός 30 (τριάντα) εργάσιμων 

ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης με το Νοσοκομείο.   

 

 

Υποχρεώσεις πριν την έναρξη των εργασιών 

 

Πριν την έναρξη των εργασιών o Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να μεταβεί στους 

εκάστοτε χώρους - εγκαταστάσεις, να λάβει γνώση αυτών, να επιμετρήσει και να καταγράψει 

τις ακριβείς διαστάσεις, τις θέσεις και τα χαρακτηριστικά των σχετικών κατασκευαστικών 
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στοιχείων, εξοπλισμού και δικτύων  (τοίχοι, θύρες, ανοίγματα, ηλεκτρικά και υδραυλικά 

δίκτυα κ.α.). Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να λάβει γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών 

ασφαλείας και λειτουργίας που επικρατούν εντός και πέριξ των χώρων στους οποίους θα 

εκτελεστούν οι εργασίες. 

 

  

Η καταγραφή των χαρακτηριστικών, των διαστάσεων, των θέσεων, των συνθηκών και των 

επιλογών των αποχρώσεων των νέων εγκαταστάσεων να γίνει από τον Ανάδοχο σε 

συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία. 

Οι καταγραφές των επιλογών και των βασικών διαστάσεων και θέσεων εγκατάστασης νέου 

εξοπλισμού και εξαρτημάτων, να δοθούν εγγράφως από τον Ανάδοχο στην Τεχνική 

Υπηρεσία για να γίνει ο έλεγχος τους.  

 

Συγκεκριμένα, να δοθούν οι καταγραφές για: 

• τις επιλογές των αποχρώσεων τοίχων και θυρών, 

• τις θέσεις και τις διαστάσεις νέων θυρών& χωρισμάτων, 

• τις θέσεις των νέων ρευματοδοτών & διακοπτών, αλλά και των υπαρχόντων 

 τις θέσεις πριζών δεδομένων και τηλεφώνου 

 τις θέσεις των εξαερισμών και κλιματισμού των γραφείων 

 

Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να παραδώσει εγγράφως στην Τεχνική Υπηρεσία για έγκριση, 

πριν την έναρξη των εργασιών, προμελέτη ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, αλλά και την 

φωτοτεχνική προμελέτη και μελέτη κλιματισμού /επαρκούς αερισμού των χώρων προς 

διαμόρφωση.   

 

 

Μέτρα ασφαλείας – Προφυλάξεις 

 

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων του, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των 

ασθενών και γενικά όλων των διερχόμενων στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. Ο Ανάδοχος 

πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία και ότι θα 

παρθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Λοιμώξεων 

του Νοσοκομείου. 
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Απαιτείται πλήρης απομόνωση των χώρων εργασίας και λήψη μέτρων για μη εκπομπή 

θορύβου, σκόνης, οσμών, κλπ. Επιπλέον, απαιτείται άμεση απομάκρυνση μπαζών και 

αχρήστων από τους χώρους του κτιρίου (συμπεριλαμβανομένου και του προαύλιου χώρου). 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, τυχόν τρυπήματα ή σκαψίματα, στο δάπεδο ή στους 

τοίχους, που μπορεί να απαιτηθούν, να πραγματοποιηθούν μετά από επιτόπιο έλεγχο και 

συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου για την αποφυγή βλαβών στο κτίριο 

ή σε άλλες εγκαταστάσεις. Επίσης, σε περίπτωση που οι εργασίες προκαλούν σημαντική 

όχληση και αρνητική επίδραση στη λειτουργία ιατρικών, νοσηλευτικών κ.α. εργασιών του 

Νοσοκομείου, η Τεχνική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά τις εργασίες 

μέχρις ότου δεν εμποδίζονται οι λειτουργίες του Νοσοκομείου ή να καθορίσει άλλες ώρες για 

την εκτέλεση των εργασιών. 

Οι όποιες επεμβάσεις ή προσθήκες γίνουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις, να πληρούν και τις 

απαιτήσεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. 

 

 

 

Υποχρεώσεις κατά την ολοκλήρωση των εργασιών – Διαδικασία παραλαβής 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει ό,τι μερεμετίσματα απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση των εργασιών. Ακόμα να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές ή φθορές που μπορεί να 

έχουν προκληθεί στο κτίριο, καθώς και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις. 

 

Καθαρισμός – Απομάκρυνση άχρηστων υλικών: Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τους 

χώρους στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες καθαρούς και λειτουργικούς. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει άμεσα τα άχρηστα υλικά, υλικά συσκευασίας 

ή παλαιό εντοιχισμένο εξοπλισμό σε χώρους απόρριψης που θα υποδείξει το Νοσοκομείο. 

Ειδικότερα, κατά 

τη διαδικασία απομάκρυνσης άχρηστων ή παλαιών ειδών, ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με το 

προσωπικό του Νοσοκομείου, να καταγράφει τα είδη σε λίστα:  

 μία στήλη με τίτλο “Υλικά προς αχρήστευση” (υλικά για τα οποία θα ακολουθηθεί η 

διαδικασία αχρήστευσης του Νοσοκομείου) και 

 μία στήλη με τίτλο “Άχρηστα – απόρριψη σε κάδους ανακύκλωσης / σκουπιδιών”.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να τοποθετήσει: 

• τα προς αχρήστευση υλικά στο σχετικό χώρο αποθήκευσης υλικών προς αχρήστευση του 

Νοσοκομείου, 

• τα άχρηστα υλικά συσκευασίας στους εξωτερικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης, 

• τα μη ανακυκλώσιμα σκουπίδια στους κοινούς πράσινους κάδους σκουπιδιών και 
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• τα διάφορα άχρηστα μπάζα (χωρίσματα ξηράς δόμησης, θραύσματα γυψοσανίδων –ξύλων, 

μεταλλικά στοιχεία κ.α.), από τα δομικά στοιχεία που θα αποξηλωθούν, σε 

σκεπασμένο κάδο απόρριψης μπάζων που θα διαθέσει ο Ανάδοχος. 

Επιπλέον, για όσα δομικά στοιχεία και εξαρτήματα ζητείται, η προσεκτική – μη 

καταστροφική αποξήλωση τους, αυτά να τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο σε αποθηκευτικούς 

χώρους που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία για να είναι δυνατή η μελλοντική 

επαναχρησιμοποίηση τους. 

 

 

Βεβαίωση ολοκλήρωσης εργασιών 

 

Πριν την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών από την αντίστοιχη επιτροπή, να 

πραγματοποιηθεί έλεγχος από τον υπεύθυνο του εκάστοτε διαρρυθμισμένου χώρου και την 

Τεχνική Υπηρεσία, παρουσία του Αναδόχου, για την άρτια, καλή και στιβαρή (άκαμπτη) 

κατασκευή των δομικών στοιχείων, καθώς και για την στεγανότητα και την αντοχή υλικών 

και συνδέσεων έλεγχος να πραγματοποιηθεί σε μέρα και ώρα που θα καθοριστεί από το 

Νοσοκομείο, το αργότερο σε δύο εβδομάδες από την ανακοίνωση του Αναδόχου για το τέλος 

των εργασιών. 

 

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν : 

 

• στρεβλώσεις –ταλαντώσεις των δομικών στοιχείων (χωρισμάτων, θυρών κ.ά.), 

• δυσλειτουργίες των μηχανισμών, είτε θυρών και παραθύρων, είτε Η/Μ εξοπλισμού, 

• φθορές / βλάβες σε υλικά κατασκευής, συνδέσμους και χρώματα, 

• διαρροές στις συνδέσεις ύδρευσης / αποχέτευσης και αρμών στεγανοποίησης 

• δυσλειτουργίες ή και κακή τοποθέτηση / σύνδεση στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καθώς και 

όποιες άλλες βλάβες ή δυσλειτουργίες παρατηρηθούν, να κοινοποιηθούν εγγράφως στον 

Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να τις αποκαταστήσει άμεσα για να προχωρήσει το Νοσοκομείο 

στη διαδικασία παραλαβής του έργου. 

 

 

 

 

 

Τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά, μετρήσεις οδηγίες, μελέτες και σχέδια 
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Όλα τα τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά, άδειες, μετρήσεις οδηγίες, μελέτες και σχέδια που 

αφορούν στις εργασίες που υλοποιήθηκαν και τα σχετικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, να 

παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία σε έντυπη (σε σελίδες Α4) και ηλεκτρονική μορφή 

(μορφή .pdf για τα έγγραφα και .dwg για τα σχέδια), εντός φακέλων και ψηφιακών μέσων 

(οπτικοί δίσκοι ή μνήμη usb flash) αντίστοιχα.  

Τα έντυπα που περιέχονται στους φακέλους καθώς και οι ψηφιακοί δίσκοι ή η φορητή 

ηλεκτρονική μνήμη flash να ελεγχθούν, παρουσία του Αναδόχου, σε υπολογιστή και στο 

χώρο της Τεχνικής Υπηρεσίας για να επαληθευτεί το περιεχόμενο τους, με αρχεία τύπου .dwg 

και .pdf. 

 

 

Μελέτες – Σχέδια 

 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία, σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή, τις πλήρεις, τελικές, μελέτες: 

 

• ισχυρών ρευμάτων, με όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς των επί μέρους 

κυκλωμάτων, 

• φωτοτεχνίας, με όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς των επί μέρους φωτιζόμενων 

χώρων και σημείων, 

• εξαερισμού-κλιματισμού εσωτερικών γραφείων και με όλους τους απαραίτητους 

υπολογισμούς των επί μέρους εξαεριζόμενων χώρων καθώς και όποιες άλλες μελέτες μπορεί 

να απαιτούν τα πρότυπα και οι κανονισμοί που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του 

έργου. 

 

Επιπλέον, μετά το πέρας των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει τα σχέδια των 

κατόψεων και των εγκαταστάσεων των υπό διαρρύθμιση χώρων. Η ενημέρωση να γίνει σε 

ηλεκτρονική (στη κάτοψη ηλεκτρονικών αρχείων τύπου .dwg, που θα έχουν δοθεί στον 

Ανάδοχο από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου πριν την έναρξη των εργασιών) και σε 

έντυπη μορφή και να παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία. 

 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει: 

• Αρχιτεκτονικές κατόψεις των υπό διαμόρφωση χώρων στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης 

και στο υπόγειο που θα γίνει το γραφείο Υλικού – μετά την υλοποίηση των τροποποιήσεων. 
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• Σχέδια ηλεκτρικών δικτύων και πινάκων (κατόψεις και μονογραμμικά σχέδια), με τις 

ακριβείς πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της κάθε γραμμής (μήκος, τύπος καλωδίων και 

οργάνων διακοπής και ασφάλισης), τα φορτία και τους χώρους που τροφοδοτεί 

• Σχέδια δικτύων ασθενών ρευμάτων – δεδομένων και τηλεφωνίας, με τις ακριβείς 

πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της κάθε γραμμής (μήκος, τύπος καλωδίων και πριζών), 

τους χώρους που εξυπηρετεί καθώς και τον κωδικό της κάθε γραμμής. 

• Σχέδια φωτισμού – κάτοψη με την κατανομή των φωτιστικών και των διακοπτών των επί 

μέρους κυκλωμάτων. 

• Σχέδια εξαερισμού γραφείων αεραγωγών και στομίων εισόδου και εξόδου με την 

υπολογισθήσα παροχή. Να περιλαμβάνονται οι όποιες τροποποιήσεις προβλέπονται στα 

υπάρχοντα δίκτυα εξαερισμού / κλιματισμού. 

 

 

Εγγύηση 

 

Ο Ανάδοχος να παρέχει εγγράφως εγγύηση καλής, ανθεκτικής και ασφαλούς εγκατάστασης 

και λειτουργίας των δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα 

κατασκευαστούν ή θα τροποποιηθούν καθώς και για τα επί μέρους υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν, για τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Όλες οι εργασίες ηλεκτρικών ρευμάτων να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία περί εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων: 

 

 Ελληνικός Κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

 Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 “Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις” 

 Πρότυπα VDE 0100, 0108 και 0107 για νοσοκομεία 

 Πρότυπα VDE 0185, DIN 57185, ΕΛΟΤ1197 για την αντικεραυνική προστασία, 

γειώσεις, 

 θέματα εξίσωσης δυναμικού 

 Πρότυπο IEC 439 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (ηλεκτρολογικά 

κανάλια, διακόπτες, ρευματοδότες, ασφαλειοδιακόπτες, φωτιστικά, λαμπτήρες, φωτιστικά 

ασφαλείας, 
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καλώδια κ.α.), πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία και να διαθέτουν πιστοποιητικά CE για την συμμόρφωση με τις παρακάτω 

προδιαγραφές και ευρωπαϊκές οδηγίες: 

Low Voltage Directive (LVD), 2014/35/EU 

EN 61347-1:2008 + A1:2011+A2:2013 

EN 61347-2-13:2014 

Electromagnetic compatibility Directive (EMC), 2014/30/ 

EN 55015:2013 

EN61547:2009 

EN61000-3-2:2014 

EN61000-3-3:2013 

EcoDesign requirements for energy-related products Directive (ErP), 2009/125/EC and 

applicable Implementing Measures Implementing Measure: EC/1194/2012 

Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment 

Directive (RoHS), 2011/65/EU: EN 50581:2012 

 

Ειδικότερα, οι ρευματοδότες (πρίζες) και οι ρευματολήπτες (φις) να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την συμμόρφωση του μηχανισμού ως προς το πρότυπο 

IEC 60884-1 - Plugs and socket-outlets for household and similar purposes. 

Επιπλέον, τα ηλεκτρολογικά κανάλια που θα χρησιμοποιηθούν να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την συμμόρφωση ως προς τα πρότυπα, για μη μεταλλικά 

εξαρτήματα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, EN 50085-1 – Cable trunking systems and 

cable ducting systems for electrical installations - Part 1: General Requirements. 

Επίσης, τόσο τα ηλεκτρολογικά κανάλια και τα κουτιά διακλάδωσης, όσο και οι 

ρευματοδότες, οι διακόπτες και τα διάφορα φωτιστικά που θα χρησιμοποιηθούν, να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους ως προς το 

πρότυπο IEC 60529 ED. 2.2B:2013 – Degrees of protection provided by enclosures (IPCode) 

για τον βαθμό προστασίας ΙΡ. 

 

Με την ολοκλήρωση του έργου όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις να λειτουργούν πλήρως 

και ασφαλώς. Να υλοποιηθούν και να παραδοθούν: 

• Όλες οι προβλεπόμενες μετρήσεις και πιστοποιήσεις, σύμφωνα με το πρότυπο HD384 για 

τις εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων. 

• Η τελική ηλεκτρολογική μελέτη, με όλα τα βασικά υπολογιστικά στοιχεία και σχέδια ανά 

χώρο. 

• Οι απαιτούμενες μετρήσεις και πιστοποιήσεις για τα δίκτυα τηλεφωνίας και δεδομένων. 
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• Οι μετρήσεις φωτισμού και η τελική μελέτη φωτισμού, με όλα τα βασικά υπολογιστικά 

στοιχεία και σχέδια ανά χώρο. 

 

Να παραδοθούν μονογραμμικά σχέδια πινάκων και σχέδια κατόψεων φωτισμού, κίνησης, 

ισχυρών και ασθενών ρευμάτων στα οποία να αποτυπώνεται η θέση πινάκων, ρευματοδοτών, 

διακοπτών, φωτιστικών και μεγάλων συσκευών. Επίσης στα σχέδια να αναγράφεται η 

αρίθμηση των κλεμμών των επί μέρους γραμμών και η ονομασία των επιμέρους γραμμών και 

των πινάκων. 

Οι μετρήσεις, οι πιστοποιήσεις, οι μελέτες και τα σχέδια των δικτύων που υλοποιήθηκαν να 

παραδοθούν σε κατάλληλη έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Χρόvoς και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών 

1.1. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στov διαγωνισμό πρέπει vα υπoβάλoυv 

εμπροθέσμως την πρoσφoρά τους με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται 

από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με 

το Ν 4412/2016 .  

1.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία 

μετά την καθοριζόμενη από τη διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

1.3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) 

αντίγραφα, και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο, στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

1.3.4. Η ημερoμηvία διενέργειας του διαγωvισμoύ. 

1.3.5. Τα στοιχεία του απoστoλέα. 

1.4. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό 

του. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, 

διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.  

1.5. Μέσα στov κλειστό κυρίως φάκελο της πρoσφoράς τoπoθετoύvται: 

1.5.1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής εις διπλούν (πρωτότυπα ή 

επικυρωμένα αντίγραφα με την ένδειξη πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και φωτοτυπία αυτών με την ένδειξη αντίγραφα δικαιολογητικών συμμετοχής ) 



 

18 

 

1.5.2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 

oπoίoς περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς εις διπλούν ( πρωτότυπα ή 

επικυρωμένα αντίγραφα με την ένδειξη τεχνική περιγραφή πρωτότυπο και 

φωτοτυπία αυτών με την ένδειξη τεχνική προσφορά αντίγραφο  ) 

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 

να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων 

(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 

1.5.3. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

εις διπλούν ( πρωτότυπη με την ένδειξη οικονομική προσφορά  πρωτότυπη  και 

φωτοτυπία αυτής  με την ένδειξη οικονομική προσφορά αντίγραφο ), στον οποίο 

τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. Πιο 

συγκεκριμένα: 

α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική 

προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται 

από την παρούσα διακήρυξη. 

β. Οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, 

δασμοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές 

δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή 

χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα 

αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη 

«ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η 

ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες 

έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής : 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  του αρ. 79 παρ  4 του Ν. 4412/2016, 

το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση , με τις συνέπειες του ν 

1599/1986(Α΄75) ως προκαταρτική απόδειξη  προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 79 του Ν 4412/2016 : 

Α. 

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις 

οποίες  οι  οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν, 

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

Εάν ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα 

µε το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον 

αφορά τους φορείς αυτούς. 

Το ΤΕΥΔ αποτελείται από επίσηµη δήλωση του υποψήφιου οικονομικού φορέα ότι ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και 

παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. 

Οδηγίες συμπλήρωσης για το ΤΕΥΔ αναφέρονται στην κατευθυντήρια οδηγία 15 της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (Α.Δ.Α   ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) ,  

Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να 

συµπληρώνει ένα ΤΕΥΔ  . 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει µόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες µιας ή 

περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να µεριµνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας να λαµβάνει το δικό του ΤΕΥΔ   µαζί µε χωριστό ΤΕΥΔ   όπου παρατίθενται οι 

σχετικές πληροφορίες για κάθε µία από τις  οντότητες στις οποίες στηρίζεται. Τέλος, όταν σε 

µια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όµιλοι οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα  
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οικονοµικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΠ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 

σύµφωνα µε τα µέρη II έως V του ΕΕΕΣ. 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΤΕΥΔ  υποβάλλουν : 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 

β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, όταν το 

νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε  

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

Β) Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016):  

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Γ) 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 βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (σύμφωνα με την περ. β, παρ. 4 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016)  

Δ) Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις  

Επίσης, ότι 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 ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές (σύμφωνα 

με τις περ. στ και ζ, παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016)  

Ε). Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, υπογεγραμμένη , χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο 

Υποψήφιος θα δηλώνει:  

Ότι η προσφορά συντάχτηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας 

έλαβαν γνώση  

Ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης  

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ   

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέχονται στην Υπηρεσία (Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) μέχρι  και την προηγούμενη 

ημέρα  του διαγωνισμού  . 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 180 ημέρες από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  

Προσφορές πού υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, 

εκπρόθεσμα θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του 

σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην 

Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, το δε 

αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά 

στοιχεία. 

Τα  προσφερόμενα είδη   πρέπει να καλύπτουν  τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης. 

Η αποσφράγιση των προσφορών τεχνική  και οικονομική θα γίνει ενώπιον της επιτροπής 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών σε ένα στάδιο  . 
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Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Επίσης 

απορρίπτονται σαν απαράδεκτες προσφορές για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε 

καθώς και προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη 

διακήρυξη. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός και η τιμή του 

παρατηρητηρίου τιμών σύμφωνα με τον Ν. 4052/2012 αρ.14 παρ.7 περί σύγκρισης 

των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών 

της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία 

ημέρα προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει για κάποιο είδος κωδικός παρατηρητηρίου τιμών 

θα πρέπει να αναφέρεται με υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή    

Τιμή ανώτερη από αυτή του παρατηρητηρίου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Μετά την κατάθεση της προσφοράς κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση απόκρουση όρου της 

διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που 

υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος  άλλος διαγωνισμός από κεντρική 

αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν . 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται για τον παρόντα διαγωνισμό. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση  στον 

ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης . 

ΧΡΟΝΟΣ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του 

αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ 2000 του Ν 4412/2016  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν  4412/2016 , ο προμηθευτής θα βαρύνεται  

και για κάθε ζημία  που τυχόν προκύψει στο Νοσοκομείο κ.λ.π από την εκτέλεση ή την κακή 

εκτέλεση της σχετικής σύμβασης     

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ 2 του Ν 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο 

οι προσφορές που είναι αποδεκτές , σύμφωνα  με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης . 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις της 

παρούσας διακήρυξης, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη 

σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης » τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους –μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους 

αναφερόμενους στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, όπως δηλώθηκε σχετικά 

κατά την υποβολή της προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. Απόσπασμα ποινικού 

μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται, για τα μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον 
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οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση  ή των προσώπων που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση 

που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, ή 

Ε.Π.Ε., για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

β)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή 

χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα), και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία 

αντίστοιχα. 

γ)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή 

χώρας, και για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα 

στην Ελλάδα, πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 

φορέα ή το ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση.  Δεν προσκομίζεται από τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη 

θέσης σε εκκαθάριση. 

δ) Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά 

πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης. 
 

 

 

                                          ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                      ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                              

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

                                                                                                                                                             

 

                                        

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  (ποσoύ  :      €  με ΦΠΑ  ) 

Για την  εκτέλεση τεχνικών εργασιών για την διαμόρφωση χώρου στην Διοικητική 

Υπηρεσία του Νοσοκομείου.  

 
 Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ 

 

 

Χρονολογία κατάρτισης : ………………………. 

Τόπος κατάρτισης : 

Στα γραφεία του  Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου  

 

 

Συμβαλλόμενοι : 

 

1.Ο ………………………………………….  Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος 

εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων  Νοσοκομείου Ν Ιωνίας   καλούμενος στο 

εξής ΄΄Νοσοκομείο΄΄ και  
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2.Η εταιρεία ……………………………………………...νόμιμα εκπροσωπούμενη από 

……………………………………… 

καλούμενη στο εξής ΄΄ Προμηθευτής ΄΄ 

 

Β΄ ΟΡΟΙ  

 

 Το  ΄΄Νοσοκομείο΄΄ έχοντας υπόψη : 

 

1. Tην αριθμ 13/19 διακήρυξη  του συνοπτικού   διαγωνισμού για την εκτέλεση τεχνικών 

εργασιών για την διαμόρφωση χώρου στην Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.  
2. Την από . . ………………………. απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  του Νοσοκομείου   

με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού . 

3. Την από . . ………………………. απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  του Νοσοκομείου   

με την οποία εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισμού . 

 α ν α θ έ τ ε ι 

 

στον ΄΄Προμηθευτή ΄΄ την προμήθεια των προϊόντων     που αναφέρονται και περιγράφονται 

αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσας με τους παρακάτω όρους: 

 

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Η παραλαβή των ειδών θα γίνει   από επιτροπή  που θα ορισθεί από το  Νοσοκομείο 

σύμφωνα με το Ν 4024/2011 άρθρο 26.  

Εφ΄όσον τα παραδοθέντα κριθούν αποδεκτά η επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής .Στην περίπτωση που τα παραδοθέντα δεν βρεθούν σύμφωνα με 

την παραγγελία η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει πρωτόκολλο απόρριψης στο 

οποίο θα αναφέρει τους λόγους της απόρριψης . 

 

2.Αν ο ΄΄Προμηθευτής ΄΄΄παραβεί οποιοδήποτε ουσιώδη κατά την κρίση της 

υπηρεσίας όρο της σύμβασης δύναται να του επιβληθούν οι κυρώσεις που 

προβλέπονται από το ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/16) και την κείμενη 

νομοθεσία . 

. 
                                                                   ΑΡΘΡΟ 1

ο
 

ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από την  από την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή των υλικών. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα 

(60) ημέρες από την υποβολή του  τιμολογίου πώλησης από αυτόν το νοσοκομείο καθίσταται 

υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο . 

Για τα νοσοκομεία  εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01      

Για την εξόφληση ο ΄΄Προμηθευτής ΄΄ θα προσκομίζει  

1.Τιμολόγιο  

2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ. 

Τον ΄΄Προμηθευτή ΄΄ θα βαρύνουν  

α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ 

επ΄αυτού) 

β) Ποσοστό 0,06 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ       

επ΄αυτού) 

γ).Ποσοστό  2% υπέρ Ψυχικής Υγείας   

δ) Φόρος  4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών 
 

 

                                                                   ΑΡΘΡΟ 2
ο
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Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθ  13/19. 

επαναληπτικής Διακήρυξης του ΄΄Νοσοκομείου΄΄ και η κείμενη σχετική νομοθεσία . 

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων , απαγορεύεται στον προμηθευτή να 

εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο , να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει 

οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την  παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή 

συναίνεση του  νοσοκομείου  . 

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα 

και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 

147/15-11-90 . 

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται 

ο προμηθευτής να  αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων  που έχει εισπράξει κα είναι 

εκχωρημένα , στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις 

διατάξεις του παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση 

εκχώρησης .Στην περίπτωση που τα  τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η 

τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου  . 

2. Ο ΄΄Προμηθευτής΄΄ δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και 

περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά 

ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία . 

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης , πρόσθετη συμφωνία , 

παροχή διευκόλυνσης , παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά 

μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης . 

Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που 

υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος  άλλος διαγωνισμός από κεντρική 

αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν . 

 

 

                                                           ΑΡΘΡΟ 4
Ο
 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

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

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  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: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Ν ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –

ΠΑΤΗΣΙΩΝ  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221932 
- - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΓ ΟΛΓΑΣ 3-5, Ν ΙΩΝΙΑ  , Τ.Κ. 

14233 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κ .ΣΧΙΖΑΣ 
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- Τηλέφωνο: 2132057951 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promkgh2009@gmail.com  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.konstantopouleio.gr 

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

σχετικού CPV45000000-7): Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση 

τεχνικών εργασιών για την διαμόρφωση χώρου στην Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, 

συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.600,00 € πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 

τιμής. 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC004431930 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Π 13/19 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 

 

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους
iv

; 

[] 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) [……] 
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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
v
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος 

ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα 

είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 

δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει 

στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vi

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
vii

· 

2. δωροδοκία
viii,ix

· 

3. απάτη
x
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xi

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiii

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xiv

 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): 

[……][……][……][……]
xv

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvi

: 

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 
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εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xix

: 

[……] 
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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
xx

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxi

 

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): 
xxii

 

[……][……][……] 

 



 

31 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxiii

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxiv

 : 

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
xxv 

 

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
xxvi

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
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που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, 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
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 

ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxix

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

[] Ναι [] Όχι 
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εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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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 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος V: 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
xxx

, 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
xxxi

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, 

ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 

τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] 

του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες 

(οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές 

χρειάζεται. 

iii 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.  

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. 

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. 

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. 

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

v  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.” 

vi 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.  

vii 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). 

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix 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 
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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). 

x 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. 

xi 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. 

xii 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”. 
xiii 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.". 
xiv 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 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii 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)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 

(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να 

καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xx 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).  

xxi 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 
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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  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 

18 παρ. 2 . 

xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη 

διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxi 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.  


