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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 36 
 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 
 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» προκηρύσσει 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την αναδιαρρύθμιση της Καρδιοχειρουργικής 
Εντατικής Μονάδας (Κ.Ε.Μ.) για κάλυψη των αναγκών της, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ ή € 37.200,00 συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής. 

 

             

    ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΝΑΙ 

                       
 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις : 

1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19A/ 95) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 
1.2. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
1.3. Του Ν.2955/2001 (ΦΕΚ Α΄256/2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων 
και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»  
1.4. Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/2007) και ισχύει. 
1.5. Του Ν.3580/2007 (ΦEK 134/Α/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων 
Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης  και άλλες 
διατάξεις».  

mailto:a.evmorfopoulou@paidon-agiasofia.gr


 
 
1.6 Του Ν.3867/2010, άρθρο 27 παρ.11 «μέχρι € 45.000,00 δεν χρειάζεται 
έγκριση από άλλο όργανο»                                                                                 
1.7. Του Ν.3918/2011 (ΦEK Α΄31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο 
σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».    
1.8. Του Ν.4052 (ΦΕΚ Α’ 41/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
για εφαρμογή του νόμου ¨Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της 
Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και 
άλλες επείγουσες διατάξεις¨» 
1.9. Του Ν.4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις 
– Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις», άρθρο 3. 
1.10. Του Ν.4254 (ΦΕΚ Α’ 85/07/04/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 

της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες 
διατάξεις» 
1.11. Του Ν.4281 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις» 
1.12. Του Ν.4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ). 
 
2. Την υπ΄ αριθ. 11/23/11-10-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού με ΑΔΑ: 62ΙΔ46906Ε-Ψ2Θ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την αναδιαρρύθμιση της 
Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας (Κ.Ε.Μ.) για κάλυψη των αναγκών 
της, προϋπολογισθείσας δαπάνης € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ ή € 37.2100,00 
συμπ. ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0863 του προϋπολογισμού με CPV 44112000-
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                     1.  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» 
https://diavgeia.gov.gr. και στον δικτυακό τόπο του Νοσοκομείου : 
http://www.paidon-agiasofia.gr. 
 
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο 
ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν.4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης 
(αναλυτική διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της) θα αναρτηθεί και στον 
δικτυακό τόπο του Νοσοκομείου : http://www.paidon-agiasofia.gr. 
 
 
 
 
2.ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ  
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

06-11-2019 

 
 

Τετάρτη 

 
 

11:30π.μ 

 
Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα δηλαδή μέχρι 05-
11-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00  
 
(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία 
και ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν) 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή επιτροπή. 
 
 
3. 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 Προσαρτήματος 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. 
 
 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.paidon-agiasofia.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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                                     4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Α. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω 
παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής : 
 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

5.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

6.ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

7.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

8.ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ 

 
 

Β. Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ζητηθούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές 
παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016. Εφόσον ζητηθούν 
εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 
διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής 
προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από το Νοσοκομείο, το αργότερο 
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών 
 
 
Γ.  Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται 
από την Υπηρεσία. 
 
 
 
 
 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 
 
 

Δρ. ΑΝΝΑ ΖΩΗΡΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α΄ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αναδιαρρύθμιση της Καρδιοχειρουργικής 
Εντατικής Μονάδας (Κ.Ε.Μ.) για κάλυψη των 

αναγκών της 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44112000-8 

KAE 0863 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

€ 30.000,00 πλέον ΦΠΑ 
€ 37.200,00 συμπ.ΦΠΑ 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 
Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Προϋπολογισμός του Νοσοκομείου Παίδων  
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εφ άπαξ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άμεσα με την υπογραφή της Σύμβασης 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙ % 

Συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων  
και των εξόδων μεταφοράς. 

 
 
 
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η αναδιαρρύθμιση της Καρδιοχειρουργικής 
Εντατικής Μονάδας (Κ.Ε.Μ.) για κάλυψη των αναγκών της. Κριτήριο 
Αξιολόγησης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 

Στην Αθήνα σήμερα 9-10-2019 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών για την αναδιαρρύθμιση της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας 

για την κάλυψη αναγκών της Μονάδας, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

πρωτ: 20764/2/03-10-19 απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου και αποτελείται 

από τους:  

 

 1. Μπεζαΐτη Ευθύμιο      Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε. 

 2. Τσουκάτο Τριαντάφυλλο  Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε.  

 3. Νασόπουλο Ιωάννη       Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε.   

  

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι ο προσδιορισμός όλων των 

απαιτήσεων ποιότητας των οικοδομικών και Η/Μ στοιχείων που απαιτούνται για την 

αναδιαρρύθμιση της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας στο 2
Ο
 όροφο του 

βοηθητικού κτιρίου ΝΒ καθώς και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής και 

εγκατάστασης αυτών.  

Α. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: 

1. Αποξήλωση της μεταλλικής οροφής όλης της Μονάδας. 

Προμήθεια και εγκατάσταση νέας ψευδοροφής, με πλάκες οροφής από 

γυψοσανίδα διαστάσεων 600x600mm πάχους τουλάχιστον 12,5mm, με φύλλο 

αλουμινίου στη πίσω όψη και με βιομηχανική επένδυση βινυλικής 

ταπετσαρίας υψηλών προδιαγραφών η οπoία έχει υποστεί αντιμικροβιακή 

επεξεργασία με τη μέθοδο Bio-Pruf με σκοπό το περιορισμό της 

συμπύκνωσης υδρατμών, την ανεπιθύμητη ανάπτυξης μούχλας και την 

αποκόλληση σωματιδίων. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για την διασφάλιση ποιότητας.  

2. Αποξήλωση όλων των παλαιών φωτιστικών φθορίου.  

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων LED. 

To φωτιστικό θα είναι χωνευτό διαστάσεων 600x600mm, για ψευδοροφή 

γυψοσανίδας, χρώματος λευκού, βαμμένο ηλεκτροστατικά, με ενιαία οθόνη 

από κάλυμμα υψηλής απόδοσης οπάλ ακρυλικό satin υλικό, θα είναι 

τεχνολογίας LED με πλακέτες υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς οι οποίες 

θα καλύπτονται από 5ετή τουλάχιστον εγγύηση, με θερμοκρασία χρώματος 

4000Κ (Neutral), τουλάχιστον 36W και  ΙP 40. Το φωτιστικό θα πρέπει να 



 
 

έχει πιστοποιητικά CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη 

κατά ISO 9001 που θα προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού κατά την 

υποβολή της προσφοράς. 

Ειδικά τα φωτιστικά σώματα που θα εγκατασταθούν στο χώρο της 

Εντατικής Παρακολούθησης θα είναι ρυθμιζόμενης έντασης 

(DIMMABLE) τα οποία θα ελέγχονται από τρείς νέους αντίστοιχους 

διακόπτες DIMMER. 

3. Αποξήλωση των υφιστάμενων οκτώ (8) παραθύρων. 

Προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ (8) νέων θερμομονωτικών κουφωμάτων, 

θερμοδιακοπή με υαλοενισχυμένο πολυαμιδίο PA 6.6 πλάτους 24mm με 

συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας από 1,8 μέχρι 2,5W/m2k. Οι 

διαστάσεις των παραθύρων θα είναι οι ίδιες με τα υπάρχοντα και θα φέρουν 

σίτα.  

Τα κουφώματα θα είναι προϊόντα διέλασης κραμάτων αλουμινίου 

κατάλληλων για οικοδομική χρήση. Θα προέρχονται από εργοστάσιο 

πιστοποιημένο κατά Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 δυνάμενο να παράγει 

ολοκληρωμένες σειρές διατομών  (profil) και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης 

με τις οποίες μπορούν να συντεθούν κουφώματα (θύρες και παράθυρα) 

οποιασδήποτε μορφής και λειτουργίας και λοιπών διαστάσεων. Θα 

προστατεύονται από επικάλυψη ηλεκτροστατικής βαφής ελαχίστου πάχους 

60μm και χρώματος RAL 9010 (λευκό). Θα ενσωματώνουν τεχνολογία 

θερμοδιακοπής και θα φέρουν δίδυμους υαλοπίνακες πάχους τουλάχιστον 

4mm με κενό 12mm. 

Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή της προσφοράς να προσκομιστεί 

δείγμα του υλικού, που θα είναι κατασκευασμένα τα κουφώματα. 

4. Αποξήλωση και επανεγκατάσταση όλων των κιβωτίων κλιματισμού στην νέα 

ψευδοροφή. Τα κιβώτια κλιματισμού θα αναρτηθούν από την πλάκα οροφής. 

Στα στόμια θα εγκατασταθούν νέες περσίδες διάχυσης αέρα.   

5. Αποξήλωση και επανεγκατάσταση όλων των πυρανιχνευτών στην ίδια θέση 

στη νέα οροφή.  

6. Αποξήλωση παλαιών ντουλαπιών κουζίνας. 

Προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση νέων ντουλαπιών κουζίνας ( πάνω και 

κάτω)  με πόρτες βακελίτη επιλογή μας μετά των παρελκόμενων (νεροχύτης 

με πάγκο ανοξείδωτο, μπαταρία, πόμολα κλπ).  

Ο κατακόρυφος τοίχος μεταξύ πάγκου και κρεμαστών ντουλαπιών θα 

επενδυθεί με κεραμικά πλακίδια επιλογής της Υπηρεσίας. 



 
 

Εγκατάσταση νέας γραμμής ρεύματος  με δύο στεγανούς ρευματοδότες.  

7. Αποξήλωση νιπτήρα στο χώρο των καθαρών. 

Προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση, στο χώρο της κουζίνας και στο χώρο των 

Καθαρών, δύο νέων ανοξείδωτων νιπτήρων περίπου 50x40 cm σε ανοξείδωτο 

ντουλάπι με μπαταρία νιπτήρος χειρουργείου θερμοστατική με φωτοκύτταρο 

μπαταρίας. Προστασία του τοίχου άνωθεν του νιπτήρα με ανοξείδωτη 

λαμαρίνα.  

Ειδικά στο χώρο της κουζίνας στο πλάι και πίσω του νιπτήρα σε μορφή ‘Γ’ θα 

κατασκευαστεί τοίχος από διπλή ανθυγρή γυψοσανίδα έως στην οροφή. 

8. Αποξήλωση κεντρικής πόρτας εισόδου στο τμήμα. 

Προμήθεια και εγκατάσταση νέας πόρτας πυράντοχης σε νέα θέση 

πιστοποιημένης κατά DIN 4102 ή UNI 9723 (ιταλικά πρότυπα) ή BS 476 

(αγγλικά πρότυπα). Θα διαθέτει : 

 Μεντεσέδες θύρας τουλάχιστον δύο (2). Ο ένας θα έχει ελατήριο 

επαναφοράς της θύρας για κλείσιμο αυτής και ο άλλος ρουλεμάν για 

καλύτερο κλείσιμο της πόρτας. 

 Κατασκευή από λαμαρίνα τουλάχιστον 1,5 mm πάχος κατά DIN 1623 

 Θα συνοδεύεται από αντίστοιχη μεταλλική πυράντοχη κάσα 

κατάλληλη στηριγμένη στη πλάκα δαπέδου και στη πλάκα οροφής. 

 Θα συνοδεύεται από πυράντοχο πόμολο με μεταλλικό εσωτερικό 

χερούλι και κλειδαριά ασφαλείας. 

 Θα είναι ασταρωμένη και βαμμένη σε χρώμα RAL (ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ 

ΚΟΚΚΙΝΟ). 

 Με μπάρα πανικού. Η μπάρα πανικού θα φέρει μικροδιακόπτη που 

θα δίνει εντολή απενεργοποίησης του ηλεκτρομαγνήτη που θα 

τοποθετηθεί. 

 Δείκτης πυρασφάλειας τουλάχιστον 60 λεπτών (REI 60’) 

 Έγγραφα που να συνοδεύουν την θύρα και πιστοποιούν τον χρόνο 

αντοχής σε φωτιά. 

 Η πόρτα θα περιλαμβάνει τζάμι πυρασφάλειας ομοίων διαστάσεων, 

με τις υπάρχουσες θύρες του Νοσοκομείου σε ίδιο σε διάσταση ύψος 

και παρόμοια σε διάσταση πλάτη τζαμιού (ενδ.400x1000mm) 

 Η πόρτα θα διαθέτει μηχανισμό επαναφοράς. 



 
 

9. Μεταφορά του Access Control από την παλαιά θέση στη νέα θέση ώστε να 

ανοίγει η νέα πόρτα πυρασφαλείας. 

10. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων μεταλλικών ραφιών (IΝΟX 304) ύψους 

περίπου 220cm στις θέσεις που αναφαίνονται στο σχέδιο. Θα τηρούν όλες 

τις προδιαγραφές υγιεινής, θα είναι αντιτοξικά, θα είναι αυτοστηριζόμενα, 

θα συναρμολογούνται εύκολα χωρίς εργαλεία. Θα είναι μονάδες περίπου 

του 1m μήκος, 50cm πλάτος και 2,20 m ύψος και θα διαθέτουν 5 ράφια 

μεταλλικά με βέργες ΙΝΟΧ  ομοιόμορφα στερεωμένα καθ΄ ύψος.  

Ειδικά στο WC έμπροσθεν των ραφιών θα εγκατασταθεί πόρτα 

φυσαρμόνικα ή κουρτίνα προς απόκρυψη αυτών. 

11. Προμήθεια και εγκατάσταση αυτοστήρικτων διαχωριστικών εργασιακών 

χώρων ύψους περίπου 2m και σε μήκος περίπου 4m. Ο σκελετός των 

χωρισμάτων θα αποτελείται από προφίλ αλουμινίου φυσικής ανοδίωσης ο 

οποίος θα στηρίζεται σε χαλύβδινα ημικυκλικά πέλματα βαμμένα 

ηλεκτροστατικά. Θα έχουν επιλογή ενός η περισσοτέρων μονάδων χωρίς 

κενό η δημιουργίας γωνιών με δυνατότητα ρύθμισης κλίσης και θα δέχονται 

μελαμίνη σε απόχρωση που θα υποδειχθεί.  

12. Αποξήλωση των δύο παλαιών ηλεκτρικών πινάκων (UPS και ΔΕΗ ) της 

μονάδας. 

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο νέων ηλεκτρικών πινάκων με νέα υλικά στη 

θέση τους, αντίστοιχου τύπου και ίδιας ισχύος με τους παλαιούς.   

13. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου επίτοιχου καναλιού που να φέρει έξη 

ρευματοδότες (3UPS +3 H/Z)  

14. Σπατουλάρισμα και χρωματισμός όλων των χώρων με ειδική αντιμικροβιακή 

βαφή με χρώμα που θα υποδειχθεί. 

 

Β.   Γενικά 

1. Επισυνάπτεται σχέδιο κάτοψης του χώρου της Μονάδας 

2. Απαραίτητη η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης σε σχέση με όλες τις 

ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισμού. 

3. Πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φροντίσει 

ώστε όλες οι εργασίες να λάβουν χώρα χωρίς την πρόκληση αναστάτωσης και 

προβλημάτων στους υπόλοιπους χώρους του Νοσοκομείο. 



 
 

4. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με την 

Επιτροπή Λοιμώξεων του Νοσοκομείου ώστε η εκτέλεση των εργασιών να 

μην προκαλέσει κινδύνους στην ασφάλεια των ασθενών. 

5. Θα πρέπει όλες οι εργασίες να εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

υπάρξει κίνδυνος ενεργοποίησης των μέσων ασφαλείας του Νοσοκομείου και 

κατ’ επέκταση πρόκλησης αναστάτωσης στους χώρους του, όπως ενδεικτικά 

αναφέρεται η διέγερση διατάξεων προστασίας από διαρροή κατά την διάρκεια 

εκτελέσεων των εργασιών. 

6. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών, υποχρεούται να 

λαμβάνει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού 

από ατυχήματα για τα οποία φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη.  

7. Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, 

διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς για 

την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες με έμπειρο προσωπικό, 

του οποίου είναι ο αποκλειστικός εργοδότης και ο μόνος υπεύθυνος έναντι 

παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας. Οι κάθε είδους καταβολές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για όλο 

το προσωπικό του αναδόχου βαρύνουν τον ίδιο. 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με δική του ευθύνη και δαπάνη, κάθε 

μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου. 

10. Αποκατάσταση όποιων ζημιών τυχόν προκληθούν. Γενικώς όλα τα μερεμέτια 

που θα δημιουργηθούν στα οικοδομικά στοιχεία του Νοσοκομείου θα 

επισκευαστούν και θα χρωματισθούν. 

11. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η συγκέντρωση των 

προϊόντων καθαίρεσης της οικοδομής (μπάζα-ξύλα-μέταλλα κλπ) και 

μεταφορά εκτός Νοσοκομείου σε αδειοδοτούμενες από τις Αρχές χώρους. Να 

κατατεθεί έγγραφη δήλωση του διαγωνιζόμενου για τον τρόπο συλλογής, 

μεταφοράς καθώς και το τόπο διάθεσης αυτών. 

12. Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να επισκεφθούν τους χώρους όπου θα 

εκτελεσθούν οι παραπάνω εργασίες προκειμένου να αποκτήσουν ιδία 

αντίληψη των συνθηκών, αποτύπωση των διαστάσεων-οδεύσεων-αποστάσεων 



 
 

και των λοιπών τεχνικών στοιχείων που τυχόν χρειαστούν για τη σωστή 

εγκατάσταση όλων των οικοδομικών και Η/Μ στοιχείων.   

H προϋπολογισθείσα δαπάνη για την αναδιαρρύθμιση της Καρδιοχειρουργικής 

Εντατικής Μονάδας για την κάλυψη αναγκών της Μονάδας ανέρχεται σε € 

30.000,00 πλέον ΦΠΑ (€ 37.200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Η τιμή προσφοράς θα αναφέρεται σε κατ’ αποκοπή τίμημα – τεμάχιο ένα (1). 

                                                               Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Μπεζαΐτης Ευθύμιος 

 

 

_________________________ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

Τσουκάτος Τριαντάφυλλος 

 

 

_________________________ 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

Νασόπουλος Ιωάννης 

 

 

_________________________ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 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 
πρόσκλησης. 
 

 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Δ΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1.    ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα 
μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται 
χωριστός σφραγισμένος φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
[πρωτότυπο & αντίγραφο], χωριστός σφραγισμένος φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο] και χωριστός σφραγισμένος φάκελος 
της οικονομικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο]. 

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 
ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

1.2.1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.2.2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 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 ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς 
τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

1.3.Τρόπος υποβολής προσφορών. 
       Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα:  
Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
Ταχ. Δ/νση    : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδή  
Τ.Κ.              : 11527 
Υπηρεσία       : Τμ. Προμηθειών 
Τηλέφωνο      : 213 2013 152 
 

       ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ [αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : 
επωνυμία και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών 
φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία 
επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)] Για τον 
Συνοπτικό Διαγωνισμό: (ΤΙΤΛΟΣ)   

        Αριθμός της πρόσκλησης:                                              
        Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : 



 
 
        Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής 

προσφορών του διαγωνισμού 
1.4. Μέσα στον κυρίως  φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά 

με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
1.4.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της προσφοράς (Πρωτότυπα-

Αντίγραφα) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» . 

1.4.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (Πρωτότυπα-Αντίγραφα) 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, 
με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

1.4.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως (Πρωτότυπα-
Αντίγραφα) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα 
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

1.4.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.4.5. Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της 
προσφοράς θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. 

Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, επιθυμητό είναι η 
προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το 
περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει 
κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές 
προδιαγραφές: φύλλα 33-35, κ.ο.κ.)  

 1.4.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο - Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 - Με 
την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν 
λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της 
σύμβασης. 

1.5. Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα : 
1.5.1. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 

δυνατόν λόγω μεγάλου 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 

1.5.2. Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων :      
        Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016). Ο φάκελος 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής: Ι. το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο 
και υπογεγραμμένο σύμφωνα με το Παράρτημα Θ΄ της παρούσας. 

         2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το Παράρτημα Η΄.  

       Β. Τεχνική προσφορά. Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει:  
        τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις τεχνικές 

απαιτήσεις, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ 
(τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εμπειρία 
κ.τ.λ..).  

       Γ. Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016). Ο φάκελος 
«Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/-ους 
εκπρόσωπο/-ους του οικονομικού φορέα.  

        Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ. Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος 
αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα το 
Νοσοκομείο μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα 
διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016. 

1.5.3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων 
στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο 
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 



 
 

εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να 
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια 
της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία 
του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της 
επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

1.5.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 
από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και 
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, 
όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

1.5.5. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν 
αυτές ζητούνται από το αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιών του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική 

γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το 
αρμόδιο όργανο. 

1.5.6.  Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών 
και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 
 1.5.7. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την 

προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά 
κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική 
απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 

1.5.8. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία στο τμήμα 
Γραμματείας (Πρωτόκολλο) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται 
με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του Διαγωνισμού. 

1.5.9. Σε περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά 
αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των 
προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται 
υπόψη. 

1.5.10. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, 
πριν την διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που 
παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που 
καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να 
αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή 
περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 

1.5.11. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

1.5.12. Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από 
την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών. 

1.5.13. Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα της αποσφράγισης επικυρώνονται με 
απόφαση του Νοσοκομείου η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής 
στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.  

1.6. Εφόσον οι προμηθευτές συντρέχουν στους Διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό 
τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης 



 
 

και επιδεικνύουν αστυνομική  ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
ταυτοποίησης  κατά την παρουσία τους. 

1.7. Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε 
εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 
74/Α26-3-2014), του Ν. 1599/1986 σύμφωνα με την οποία 
δηλώνεται: 

1.7.1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
1.7.2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και 
ανεπιφύλακτη γνώση. 

1.7.3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
1.7.4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση 
– ματαίωση του διαγωνισμού. 

1.7.5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισμού. 

1.8. Επισημαίνεται ότι: 
1.8.1. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους 

της παρούσας πρόσκλησης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση 
ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και 
κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 

1.8.2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
1.8.3. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη 

λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.8.4. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε 
ενώπιών του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική 
γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις 
διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνοντας 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

1.8.5.Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές 
προσφορές. 

 
 
2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(Άρθρο 103 Ν.4412/2016) 
  
2.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το Νοσοκομείο ειδοποιεί εγγράφως 

τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα 
δηλώθηκαν στο έντυπο του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται 
εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 
αρμόδια επιτροπή.  

2.2. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός 
ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων τότε 
εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 
103 του Ν. 4412/2016.  

2.3. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με 
τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του 
φακέλου στο Νοσοκομείο για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση 



 
 

της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του 
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω 
απόφαση κατακύρωσης (βλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). 16.5 Όσοι 
υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  

 
 
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 

Ν.4412/2016)  
 
     Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να 

υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα εξής:  
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που 

σχετίζονται με ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

αυτές οι προϋποθέσεις. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα 
από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ.  

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με 
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : Ι) για την 
καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό 
δημόσιο. ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή 
του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις 
του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά 
την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). Τα παρόντα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην 
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της και θα πρέπει 
να καταλαμβάνουν  και το χρόνο υποβολής της προσφοράς.  

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με 
αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα): α)Πιστοποιητικό που   
εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται 
τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το  έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή 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. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
β)Για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στις 
παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στο μέρος λόγοι αποκλεισμού.  

 
 
4.  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 105 Ν.4412/2016)  
4.1. Το Νοσοκομείο κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο 
με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί 
ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της 
παρούσας).  



 
 
4.2. Στη συνέχεια, το Νοσοκομείο κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον 

ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, καθώς και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
(εφόσον υφίσταται αλλαγή).  

4.3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και 
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 
σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του 
Ν.4412/16.  

4.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης: α) στην περίπτωση ενεργοποίησης 

του δικαιώματος προαίρεσης του άρθρου 3.2 της παρούσας και β) 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 
του Νοσοκομείου. 

 
 
5.    ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
     -  Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) 

που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης 
Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

     - Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α΄του Ν. 4412/2016. 

 
 
6.     ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016) 
6.1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του αρμοδίου οργάνου του 

Νοσοκομείου, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού.  

6.2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Νοσοκομείου, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται το δικαίωμα 
προαίρεσης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη του Νοσοκομείου, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 
το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

 
 
7.   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 Ν.4412/2016)  
7.1. Εγγύηση Συμμετοχής  



 
 

       Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. (Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του 
άρθρου 72 του Ν. 4412/2016)  

  7.2.  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  
       Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 

5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς το Νοσοκομείο . Η 
εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) 
την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον φορέα προς τον οποίο 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η 
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) 
τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 
παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. ια) τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης  

      Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος παράτασης, , ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας σύμβασης, 
νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί του ποσού της αξίας της νέας σύμβασης (παράτασης) εκτός ΦΠΑ. 
Το αυτό απαιτείται και σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το 
άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας.  

       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των 
όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση 
του Νοσοκομείου έναντι του προμηθευτή.  

        Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου 
της σύμβασης.  

        Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης  

 7.3  Έκδοση εγγυητικών επιστολών  
        Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

 7.4  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 
 
8. ΤΙΜΕΣ 
8.1.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως 

και αριθμητικώς. 
8.1.2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 



 
 
        Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
        ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση 

που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την 
Υπηρεσία). 

        Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των 
προσφορών. 

8.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8.3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και 
περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε 
ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο 
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

8.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.     

8.5. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται 
ως απαράδεκτες. 

8.6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 
κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον 
οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 
88-89 του Ν. 4412/2016. 

8.7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 
προμηθευτές υποχρεούται να παρέχουν αυτά. 

 
 
9. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ε΄ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 
 

A.ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής 
θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στην υπηρεσία 
κ.λ.π. από τη μη εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. 
 
 
B.ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην 
προσφορά, αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 

«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου – Γουδή 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (Κ.Ε.Μ.) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ #### 
 

Συνολική  δαπάνη : € ………….. πλέον ΦΠΑ 
 

ΚΑ 0863 

 
ΑΔΑ: 62ΙΔ46906Ε-Ψ2Θ 

Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής α/α 610 
 
Σήμερα την ................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι αφ’ ενός μεν ο κος 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ,  Διοικητής   του Νοσοκομείου Παίδων “Η 
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”, ονομαζόμενος εφεξής, στην παρούσα σύμβαση “Φορέας”, αφ’ 
ετέρου δε η εταιρεία …………………….…………………….. που εδρεύει 
………………………………….. και εκπροσωπείται νομίμως από τον/την 
……………………………………… βάσει του υπ’ αριθμόν …………………………… 
πρακτικού, ονομαζόμενος-η εφ’εξής, στην παρούσα σύμβαση “Ανάδοχος”, 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:   
Με την  αριθ. 11/23/11-10-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου,  εγκρίθηκε η διενέργεια του ΣΥΝ.Δ. για την αναδιαρρύθμιση της 
Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας (Κ.Ε.Μ.) για κάλυψη των αναγκών 
της, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 36 με ημερομηνία διενέργειας 
στις 6-11-2019. 
Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθ.  ……………… Απόφαση 
Διοικητού  του Νοσοκομείου.  
Συνεπεία της απόφασης αυτής, ο Φορέας αναθέτει στον ανάδοχο και ο 
τελευταίος αναλαμβάνει την αναδιαρρύθμιση της Καρδιοχειρουργικής 
Εντατικής Μονάδας (Κ.Ε.Μ.) για κάλυψη των αναγκών της, με τους κατωτέρω 
όρους και συμφωνίες τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.                                 
                           

ΑΡΘΡΟ 1 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με το συμφωνητικό αυτό την υποχρέωση να παρέχει 
υπηρεσίες για την αναδιαρρύθμιση της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής 
Μονάδας (Κ.Ε.Μ.) για κάλυψη των αναγκών της, σύμφωνα με την από .. - .. - 
…. κατακυρωτική επιστολή και την κατάσταση που επισυνάπτεται αυτής και 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, τους όρους και τις αναλυτικές 
τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του και της με αριθμό 36 διακήρυξης 
του Νοσοκομείου. 
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ         €  #--------- #       συμπ. ΦΠΑ 
 



 
 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων και των εξόδων 
μεταφοράς. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Το Νοσοκομείο για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύμβασης από τον 
προμηθευτή μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου θα επιβάλει τις 
προβλεπόμενες κυρώσεις από το Ν.2286/95 και το Ν.4412/2016, δηλαδή 
σύσταση, πρόστιμο, κήρυξη εκπτώτου από όλη τη σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη της οποίας βαρύνει τον ανάδοχο αν 
δεν κάνει γνωστά εγγράφως στο Νοσοκομείο τα περιστατικά που αποδεικνύουν 
την ανωτέρα βία μέσα σε ένα (1) δεκαπενθήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά 
τα οποία ακολούθησε αδυναμία για την ολική η μερική εκτέλεση της σύμβασης 

που ανέλαβε, δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανωτέρα βία και τα 
νόμιμα δικαιώματά του που προκύπτουν από αυτήν. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΛΗΡΩΜΗ  

Η πληρωμή θα γίνεται εντός 60 ημερών, το 3ο δεκαήμερο του μηνός μετά την 
έκδοση του εκάστοτε τιμολογίου με επιταγή (αφού πρώτα θα υποβληθεί από την 
επιτροπή του Νοσοκομείου πρωτόκολλο ποιοτικής εργασίας), βάσει των 
απαιτουμένων για τις περιπτώσεις δικαιολογητικών.  
Διευκρινίζεται ότι : 
Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο, χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από 
τον Προμηθευτή στην αρμόδια υπηρεσία, πιστοποιητικού Ι.Κ.Α., από το οποίο 
να προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της επιχείρησης προς αυτό, διαφορετικά θα 
αποδίδονται από το Δημόσιο κατ’ ευθείαν στο Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν1239/82 άρθρο 2ο. Από την πληρωμή του Προμηθευτή θα παρακρατηθεί 
ο προβλεπόμενος, από το άρθρο 24 Ν.2198/94, φόρος εισοδήματος. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων του συμφωνητικού ο Ανάδοχος 
κατέθεσε την υπ’ αριθ: ...................................   εγγυητική επιστολή της 
……………...................................................... € # ------ # που θα του 

επιστραφεί μετά την ολοκληρωτική εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 
147/Α/2016) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 

Για όσα ρητά δεν αναφέρθηκαν έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν.4412/2016 
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» καθώς και οι νόμοι και οι κανονιστικές 
διατάξεις του Ελληνικού Κράτους. 
Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα  όμοια 
πρωτότυπα, σε απλά φύλλα χάρτου. 
Από τα παραπάνω τέσσερα πρωτότυπα, τα μεν τρία παραμένουν στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Νοσοκομείου, το δε τέταρτο το παίρνει ο Ανάδοχος ο οποίος 
δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του. 



 
 
Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από τον Ανάδοχο 
στην αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες 
διατάξεις. 
Η σύμβαση αυτή τροποποιείται με σύμφωνη γνώμη των δύο συμβαλλόμενων 
μερών της.  

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ                ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
        «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»                           Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
          Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

 
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η΄ 
 

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται, επί ποινή αποκλεισμού, 
Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 
1 και 3 του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α26-3-2014), του Ν. 
1599/1986 σύμφωνα με την οποία δηλώνεται: 
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και 
ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση 
του διαγωνισμού. 

5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 

4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

  



 
 

 

                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Θ΄ 
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 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 ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου , Γουδί – 
Τ.Κ. 115 27 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΡ. ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ 
- Τηλέφωνο: 213 2013 147, 213 2013 152 
- Ηλ. ταχυδρομείο: m.delopoulou@paidon-agiasofia.gr, a.evmorfopoulou@paidon-agiasofia.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.paidon-agiasofia.gr 

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

[44112000-8] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [36] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:@paidon-agiasofia.gr


 
 

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) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 



 
 

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 …): 

[……] 

 



 
 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
v
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
vi

· 

2. δωροδοκία
vii,viii

· 

3. απάτη
ix

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
x
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xi

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xii

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xiii

 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): 

[……][……][……][……]
xiv

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xv

: 

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): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

[] Ναι [] Όχι  



 
 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xvii

; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xviii

: 

[……] 

 



 
 

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
xix

, 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 ;
xx

 

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): 
xxi

 

[……][……][……] 

 



 
 

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
xxii

; 

[] 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
xxiii

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxiv 

 

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
xxv

; 

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:  

[..........……] 



 
 

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 

συμφερόντωνxxvi, 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
xxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια
xxviii

 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 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

[] Ναι [] Όχι 



 
 

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;  

 

 



 
 

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 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxix

, 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
xxx

. 

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): [……]    

  



 
 

 
 

 

                                                 
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 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.  

vi 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). 

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

“διαφθορά”. 

viii 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). 

ix 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. 

x 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. 

xi 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”. 

xii 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.". 

xiii 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 ) 

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii 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)  

xviii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 

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

επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xix 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).  

xx 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  

xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

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



 
 

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

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxiv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

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

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

xxvii Πρβλ άρθρο 48. 

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

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

xxix Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxx 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.  
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