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                                                                                   ΚΑΣΑΥΧΡΗΣΔΟ ΣΟ ΚΖΜΓΖ 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ                                                               ΑΘΖΝΑ  06-10-2020 

ΓΗΟΗΚΖΖ 1
εο

 ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ  

 «ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ»    

Σαρ. Γ/λζε    : Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ, Γνπδή  

Σ.Κ.               : 11527 

Τπεξεζία       : Σκ. Πξνκεζεηψλ 

Πιεξνθνξίεο : Δ.Μαξθάθε 

Σειέθσλν      : 213 2013 152 

Fax                : 213 2013 118 

e-mail            : e.markaki@paidon-agiasofia.gr 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 29 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

 

                 Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» πξνθεξχζζεη ΤΝΟΠΣΗΚΟ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο πιαθψλ ζηνλ 

ελαιιάθηε αηκνχ - λεξνχ Νν2  ζην κεραλνζηάζην αλαθαηληζκέλσλ ηκεκάησλ ιφγν θζνξάο 

θαη δηαξξνήο απφ ηνλ ελαιιάθηε, πηζαλήο ζπλνιηθήο δαπάλεο € 5.000,00 πιένλ ΦΠΑ(€ 

4.500,00 γηα πιηθά θαη € 500,00 γηα εξγαζίεο) ή € 6.200,00 ζπκπ. ΦΠΑ (24%), κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

 

    ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΝΑΗ 

                       

 

Έρνληαο ππφςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

1.1 Σνπ Ν.2955/01 (ΦΔΚ 256/Α/01) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ 

πγείαο ησλ Πε.ΤΠ & άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.2 Σνπ Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α/95) άξζξν 84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ 

ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.3 Σνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ Α΄81/4-4-2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3527/2007 (ΦΔΚ 

25Α/2007) θαη ηζρχεη. 

1.4 Σνπ Ν.3580/2007 (ΦEK 134/Α/18-6-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ Δπνπηεπφκελσλ 

απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλ. Αιιειεγγχεο  θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη.  
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1.5 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

1.6 Σνπ Ν.3867/2010, (ΦΔΚ Α΄ 128 /3-08-2010)  «Δπνπηεία ηδησηηθήο αζθάιηζεο, 

ζχζηαζε εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη       

1.7 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ - 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ.3588/2007(πησρεπηηθφο θψδηθαο) 

Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.»  

1.8 Σνπ Ν.4250/26-3-2014 (ΦΔΚ 74/Α΄/26-3-14 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – 

Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – 

Σξνπνπνηήζεηο Γηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο», άξζξν 3. 

1.9 Σνπ Ν.4281 (ΦΔΚ 160/Α/2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.10 Σνπ Ν.4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 

2.Σελ ππ’αξηζ.17645/18-8-2020 Απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε ΑΓΑ: ΦΓ5346906Δ-Φ5Κ 

Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 

πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξνκήζεηαο θαη 

ηνπνζέηεζεο πιαθψλ ζηνλ ελαιιάθηε αηκνχ-λεξνχ Νν2 ζην κεραλνζηάζην αλαθαηληζκέλσλ 

ηκεκάησλ ιφγν θζνξάο θαη δηαξξνήο απφ ηνλ ελαιιάθηε, πηζαλήο ζπλνιηθήο δαπάλεο € 

5.000,00 πιένλ ΦΠΑ(€ 4.500,00 γηα πιηθά θαη € 500,00 γηα εξγαζηεο) ή € 6.200,00 ζπκπ. 

ΦΠΑ (24%), ΚΑΔ 1428 θαη 0878 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, κε CPV: 44115210-4, 50712000-7 

θαη 44167000-8. 

 

1.  ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

 

Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» 

https://diavgeia.gov.gr. θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ννζνθνκείνπ : http://www.paidon-

agiasofia.gr. 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηά απηήο ζα δεκνζηεπζνχλ ζην ΚΖΜΓΖ 

http://www.eprocurement.gov.gr ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ παξνχζα 

δηαθήξπμε καδί κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (αλαιπηηθή δηαθήξπμε κεηά ησλ 

παξαξηεκάησλ ηεο) ζα αλαξηεζεί θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ννζνθνκείνπ : 

http://www.paidon-agiasofia.gr. 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.paidon-agiasofia.gr/
http://www.paidon-agiasofia.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.paidon-agiasofia.gr/
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2.ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ  

«Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

20-10-2020 

 

Σξίηε 

 

10:00 π.κ 

 

Πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα δειαδή κέρξη 19-10-2020 εκέξα 

Γεπηέξα θαη ψξα 14:00  

 

(Σπρόλ πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, ζα 

είλαη εθπξόζεζκεο θαη ζα επηζηξαθνύλ) 

 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα, απφ ηξηκειή επηηξνπή. 

 

 

3. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΔΥΟΤΝ : 

 

χκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Ν.4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε πεξίπησζε 

ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε : 

α) ζε Κξάηνο – κέινο ηεο Έλσζεο 

β) ζε Κξάηνο – κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Η ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη 

λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο 

κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
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                                     4. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Α. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ 

επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο : 

 

1. ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ                     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

2.ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ                                                   ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

3. ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ                                                     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

4.ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

5.ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ                                                                            ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

6.ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ                                                                ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ 

7.ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ                                                             ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ΄ 

 

 

Β. Δθ φζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνζθέξνληεο δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο παξέρνληαη σο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 121 ηνπ Ν.4412/2016. Δθφζνλ δεηεζνχλ εγγξάθσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 

δηεπθξηλίζεηο θ.ι.π. γηα ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν 6 κέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, απηέο ζα παξέρνληαη εγγξάθσο απφ ην Ννζνθνκείν, ην 

αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ 

 

Γ.  Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο παξέρνληαη απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

 

 

 

 

Ο  ΓΗΟΗΚΖΣΖ  

 

 

 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Α΄ 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Αλάδεημε αλαδφρνπ πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο 

πιαθψλ ζηνλ ελαιιάθηε αηκνχ - λεξνχ Νν2  ζην 

κεραλνζηάζην αλαθαηληζκέλσλ ηκεκάησλ ιφγν 

θζνξάο θαη δηαξξνήο απφ ηνλ ελαιιάθηε. 

ΚΧΓΗΚΟ CPV 44115210-4, 50712000-7 &  44167000-8 

KAE 1428 & 0878 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Γ.Ν. Παίδσλ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ  

€ 5.000,00 πιένλ ΦΠΑ 

(€ 4.500,00 πιένλ ΦΠΑ γηα πιηθά & € 500,00 πιένλ 

ΦΠΑ γηα εξγαζίεο )ή  

€ 6.200,00 ζπκπ. ΦΠΑ (24%) 

ΦΟΡΔΑ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ 

Ζ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ  

«Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ 

ΤΜΒΑΖ 

Δθ’ άπαμ 

ΥΡΟΝΟ ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΜΒΑΖ 

Άκεζα κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ 

ΔΠΗ % 

πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη 

ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο. 

 

 

 

 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ 

 

Αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο 

πιαθψλ ζηνλ ελαιιάθηε αηκνχ - λεξνχ Νν2  ζην κεραλνζηάζην αλαθαηληζκέλσλ ηκεκάησλ 

ιφγν θζνξάο θαη δηαξξνήο απφ ηνλ ελαιιάθηε. Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο είλαη ε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο.  

 

 

 

 

 

 

 

 





 6 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Β΄ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

TEXNIKΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

ΠΛΑΚΧΝ ΣΟΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΖ ΑΣΜΟΤ - ΝΔΡΟΤ ΝΟ2  ΣΟ ΜΖΥΑΝΟΣΑΗΟ 

ΑΝΑΚΑΗΝΗΜΔΝΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΛΟΓΧ ΦΘΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΡΡΟΖ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΖ 

 

 

 ηελ Αζήλα ζήκεξα 30.06.2020 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ζχληαμεο ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο πιαθψλ ζηνλ 

ελαιιάθηε αηκνχ - λεξνχ Νν2  ζην κεραλνζηάζην αλαθαηληζκέλσλ ηκεκάησλ ιφγσ θζνξάο 

θαη δηαξξνήο απφ ηνλ ελαιιάθηε, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση:  13775/25-

06-2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη απνηειείηαη απφ ηνπο:  

 1. Σζνπθάην Σξηαληάθπιιν   Μεραλνιφγν Μεραληθφ Σ.Δ 

 2. Ναζφπνπιν Ησάλλε    Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ Σ.Δ 

 3. Πίπα Αγγειηθή              Γηνηθεηηθφ Τπάιιειν 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

 Θα γίλεη πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ζαξάληα ηξηώλ (43) αλνμείδσησλ πιαθώλ 

ελαιιάθηε ORZ-100 θαζψο θαη ζαξάληα ηξηώλ (43) παξεκβπζκάησλ ORZ-100 γηα ηελ 

ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ελαιιάθηε.  

Θα γίλεη πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δπν θίιηξσλ DN 100 (4’’) ζηελ γξακκή ηνπ αηκνύ.  

 

1. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαηαη λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

εξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηδία αληίιεςε ησλ ζπλζεθψλ.  Ώξεο 

επηζθέςεσλ ζηελ Σερληθή Τπεξεζία: 10:00 -12:00  

2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ βεβαίσζε επίζθεςεο πνπ ζα ιάβνπλ 

από ην Σκήκα Σερληθνύ. 

3. Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ζα εθηειεζηνχλ ππφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

4. Θα πξέπεη φιεο νη εξγαζίεο λα εθηεινχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ππάξμεη 

θίλδπλνο ελεξγνπνίεζεο ησλ κέζσλ αζθαιείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη θαη’ επέθηαζε 

πξφθιεζεο αλαζηάησζεο ζηνπο ρψξνπο ηνπ.  

5. Ο αλάδνρνο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη 

ηα θαηά λφκν αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ απφ αηπρήκαηα 

γηα ηα νπνία θέξεη αθέξαηα ηελ αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε.  

6. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο λφκνπο, 
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δηαηάγκαηα, νδεγίεο θαη γεληθά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

7. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο κε έκπεηξν πξνζσπηθφ θαη είλαη ν 

κφλνο ππεχζπλνο έλαληη παληφο ηξίηνπ γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Οη θάζε είδνπο θαηαβνιέο πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία γηα 

φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ βαξχλνπλ ηνλ ίδην. 

8. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε, θάζε κέηξν 

απαξαίηεην γηα ηελ πιήξε, έληερλε θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

 

H πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο 

πιαθώλ ζηνλ ελαιιάθηε αηκνύ - λεξνύ Νν2 ζην κεραλνζηάζην αλαθαηληζκέλσλ 

ηκεκάησλ ιόγσ θζνξάο θαη δηαξξνήο από ηνλ ελαιιάθηε, αλέξρεηαη ζε € 5.000,00 

πιένλ ΦΠΑ (€ 6.200,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ).   

Οη πξνζθνξέο ζα δνζνύλ ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Α/

Α 

Πεξηγξαθή είδνπο / εξγαζίαο Μ.Μ. Πνζόηεηα Σηκή 

Μνλάδαο 

(ρσξίο 

ΦΠΑ) 

ύλνιν        

(ρσξίο ΦΠΑ) 

1 
Πξνκήζεηα ζαξάληα ηξηψλ (43) 

αλνμείδσησλ πιαθψλ ελαιιάθηε ORZ-100 
ηεκ 43 

57,00 2.451,00 

2 
Πξνκήζεηα ζαξάληα ηξηψλ (43) 

παξεκβπζκάησλ ORZ-100 
ηεκ 43 

40,00 1.720,00 

3 Πξνκήζεηα 2 θίιηξσλ αηκνχ DN 100 (4’’) ηεκ 2 164,50 329,00 

4 

Δξγαζία Σνπνζέηεζεο -ζπλαξκνιφγεζεο 

43 πιαθψλ – 43 παξεκβπζκάησλ-θαη 2 

θίιηξσλ 

ηεκ 1 

500,00 500,00 

Γεληθό ύλνιν (ρσξίο ΦΠΑ 24%): 5.000,00 

ΦΠΑ 24%:  1.200,00 

Γεληθό ύλνιν (κε ΦΠΑ 24%): 6.200,00 

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

 

Σζνπθάηνο Σξηαληάθπιινο 

 

_________________________ 

Μεραλνιφγνο  Μεραληθφο Σ.Δ. 

 Ναζφπνπινο Ησάλλεο    

 

_________________________ 

Ζιεθηξνιφγνο  Μεραληθφο Σ.Δ. 

Πίπα Αγγειηθή  

 

___________________ 

Γηνηθεηηθφο Τπάιιεινο 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Γ΄ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

Όπσο ζην άξζξν 86, παξάγξ. 2, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη 

κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δνζεί μερσξηζηά: 

 Α) Μία ηηκή γηα θάζε δεηνχκελν πιηθφ  

 Β) Μία εληαία ηηκή γηα ηηο εξγαζίεο 

Ζ επηινγή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεη ζην ζύλνιν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο, δειαδή 

ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο ηόζν γηα ηα πιηθά όζν θαη γηα ηελ εξγαζία.  

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Γ΄ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

1.    ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε 

ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα ζε θιεηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο 

θάθεινο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο [πξσηφηππν & αληίγξαθν], ρσξηζηφο 

ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο [πξσηφηππν & αληίγξαθν] θαη 

ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο [πξσηφηππν & 

αληίγξαθν]. 

1.2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.2.1. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

1.2.2. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν 

κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ 

νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, 

αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 

νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ 

ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ 

νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 

δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 

1.3.Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
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       Οη πξνζθνξέο, κε πνηλή απφξξηςεο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 

(θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα 

αθφινπζα:  

Πξνο: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

Σαρ. Γ/λζε    : Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ, Γνπδή  

Σ.Κ.              : 11527 

Τπεξεζία       : Σκ. Πξνκεζεηψλ 

Σειέθσλν      : 213 2013 152 

 

       ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ [αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, δειαδή : επσλπκία 

θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ηηο επσλπκίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ηελ απνηεινχλ, 

θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρ. δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, 

fax, e-mail)] Γηα ηνλ πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ: (ΣΗΣΛΟ)   

        Αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο:                                              

        Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ : 

        Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο) πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ 

1.4. Μέζα ζηνλ θπξίσο  θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

1.4.1. ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο (Πξσηφηππα-Αληίγξαθα) ηνπνζεηνχληαη 

ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε 

«ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

1.4.2. ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ επί πνηλή απνξξίςεσο (Πξσηφηππα-Αληίγξαθα) 

ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε 

ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

1.4.3. Οη θάθεινη ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο 

ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

1.4.4. Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο 

ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα επρεξέζηεξε 

αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, επηζπκεηφ είλαη ε πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ 

επξεηήξην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ 

αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (π.ρ. θχιια ζπκκφξθσζεο: θχιια 

16-19, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: θχιια 33-35, θ.ν.θ.)  

 1.4.5.Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν, απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν - Σα δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα, θαζψο θαη ηα αιινδαπά δεκφζηα 

έγγξαθα ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014 - Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ 

εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

1.5. Δπηζεκαίλνπκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθφινπζα : 

1.5.1. ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ 

κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 

ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ 
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1.5.2. Πεξηερφκελν επί κέξνπο θαθέισλ :      

       Α. Σερληθή πξνζθνξά. Ο θάθεινο «Σερληθή πξνζθνξά» πεξηέρεη:  

        ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο , ζχκθσλα 

κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

θπιιάδηα, prospectus, εγγπήζεηο, εκπεηξία θ.η.ι.).  

       Β.Οηθνλνκηθή πξνζθνξά (Άξζξν 95 Ν.4412/2016). Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή 

πξνζθνξά» ζα πεξηέρεη ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ππνγεγξακκέλν θαη 

ζθξαγηζκέλν απφ ηνλ λφκηκν/-νπο εθπξφζσπν/-νπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

        Όιεο νη ηηκέο ζα δίδνληαη ζε επξψ. Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ή ήζζνλνο αμίαο 

αηέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα 

θαιέζεη εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα ηα δηεπθξηλίζνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 

παξ 4 ηνπ Ν.4412/2016. 

1.5.3. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κα ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα 

έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ 

ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ 

έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή Δκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ. 

1.5.4. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν 

παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη 

ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ 

ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

1.5.5. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη 

δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ ην αξκφδην 

φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηψλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, 

κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο νη νπνίεο 

παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαο ππφςε κφλν εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην 

φξγαλν. 

1.5.6.Σα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκώλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζε απηνύο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

1.5.7. Δάλ απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε πξνβιέπεηαη φηη καδί κε ηελ πξνζθνξά 

πξέπεη λα θαηαηεζνχλ θαη δείγκαηα ηνπ πιηθνχ, απηά θαηαηίζεληαη πξηλ απφ ηνλ 

δηαγσληζκφ ζηελ Τπεξεζία, ε δε ζρεηηθή απόδεημε ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ 

πξνζθνξά. 

1.5.8. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία ζην ηκήκα Γξακκαηείαο 

(Πξσηφθνιιν) κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ 

απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ 

πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 
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1.5.9. ε πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο 

πξνζθνξέο δελ ηεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

1.5.10.Πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα 

φξγαλα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο 

εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ 

πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. Δπίζεο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ θαη 

νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε 

ηξόπν, εθπξόζεζκα. 

1.5.11.Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαιαβήο & απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 

απφ ηε δηαθήξπμε. 

1.5.12.Ζ παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο & Απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

1.5.13.Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία ζπλεδξίαζε, 

θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. 

1.5.14.Σα πξαθηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνζθξάγηζεο επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά 

ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 

θαη ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο.  

1.6. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπληξέρνπλ ζηνπο Γηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο 

ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο θαη επηδεηθλχνπλ 

αζηπλνκηθή  ηαπηφηεηα ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο  θαηά ηελ παξνπζία 

ηνπο. 

1.7. ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, Τπεύζπλε 

δήισζε (όπσο εθάζηνηε ηζρύεη ζε εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 

4250/26-3-2014 (ΦΔΚ 74/Α26-3-2014), ηνπ Ν. 1599/1986 ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

δειώλεηαη: 

1.7.1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

1.7.2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ 

νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

1.7.3. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

1.7.4. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.7.5. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

1.8. Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

1.8.1.Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο δελ ζα απνξξίπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο δελ 

αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή. 

1.8.2. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 





 12 

1.8.3.Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ρξφλνπ 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

1.8.4. Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηψλ ηνπ 

είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα 

κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαο ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ 

δεηήζεθαλ. 

1.8.5.Πέξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

 

2. ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ (Άξζξν 

103 Ν.4412/2016) 

  

2.1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ην Ννζνθνκείν εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 

πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») 

γηα λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80, 

φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74, θαζψο θαη γηα 

ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ άξζξσλ άξζξσλ 75 έσο 78. Σα 

δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή.  

2.2 Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππoβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία 

λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα 

αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν 

απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Σν παξφλ 

εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο 

ηνπ άξζξνπ 79, παξάγξαθνο 5, εδάθην α΄, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.  

2.3 Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, απνξξίπηεηαη ε 

πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε 

πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί θαη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ 

αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art72
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πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη..  

2.4 Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 

απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απνξξίπηεηαη 

ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72, εθφζνλ 

είρε πξνζθνκηζζεί, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ 

εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 

ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

2.5 Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, 

δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ή ε 

πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη ηα άξζξα 75, 76 θαη 77, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά 

ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104, θαηαπίπηεη ππέξ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 72, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104, ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ 

αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε 

ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 

δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

1 θαη ην άξζξν 75 ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

2.6 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Ννζνθνκείν 

γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο (ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο) είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε 

ηελ ελ ιφγσ απφθαζε θαηαθχξσζεο (βι. άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016). Όζνη 

ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ θαηαηέζεθαλ.  

2.7 Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art72
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art76
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art77
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art72
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
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3. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ (ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΜΔΑ) (Άξζξν 80 

Ν.4412/2016)  

 

α. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ 

Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ 

νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζε ειεθηξνληθφ 

αξρείν κνξθήο pdf ηηο αλαθεξφκελεο απηέο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηψρεπζεο. 

3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο 

ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ  παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη 

κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη 

εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

Δπηπξφζζεηα, ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α’ 75), ζηελ νπνία λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο 

ζηνπο νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, λα 

θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηφλ πξνζσπηθφ. 

4) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαθήξπμε. 

 

5) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 

εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο 

επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ 

επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα αξρή ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ. 
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β. Οη αιινδαπνί: 

1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 

πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζε ειεθηξνληθφ 

αξρείν κνξθήο pdf ηηο αλαθεξφκελεο απηέο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο (α) παξ. 2 ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο (α) παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

3) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαθήξπμε. 

4) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε 

ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο. 

 

γ. Σα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά 

1) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

αληίζηνηρα.  

2) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ (.ΔΠ.Δ.) Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ, απηφ αληηθαζίζηαηαη  απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο 

λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή απφ 

έλνξθε βεβαίσζε ή ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.  

3) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 
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δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ 

ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

4) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ δηεπζχλνληα 

ζχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο 

(Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ 

πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (α) παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

5) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο 

ηεο πεξίπησζεο (γ) παξ. 2 ηνπ παξφληνο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε 

απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην 

αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. 

6) Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ 

(Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, 

εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ 

δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 

7) Βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο ή Πξσηνδηθείνπ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη 

ηεο εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξίαο, φπσο απηά γλσζηνπνηήζεθαλ ζηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηξνπνπνίεζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ηα 

ζρεηηθά έγγξαθα. 

δ. Οη πλεηαηξηζκνί : 

1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (α) παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

2) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. (2) θαη (3) ηεο πεξίπησζεο (α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο παξ. (2) ηεο πεξίπησζεο (β) ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο αληίζηνηρα, θαη ηεο παξ. (2) ηεο 

πεξίπησζεο (γ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

3) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  

Πξνο απνθπγή ιαζψλ σο πξνο ηνλ ρξφλν έθδνζεο θαη ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν (δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο), θαηφπηλ 
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δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 4605/2019 ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ην ππ’ αξηζκ. πξση. 2210/19-4-2019 

(ΑΓΑ:66ΓΠΟΞΣΒ-Ε9Κ) έγγξαθν ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 

 

4.    ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ (Άξζξν 105 Ν.4412/2016)  

 

4.1. Σν Ννζνθνκείν θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν 

φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε 

θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, 

φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ. επί απνδείμεη. Καηά ηεο 

απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/16 (βιέπε άξζξν 20 ηεο 

παξνχζαο).  

4.2. ηε ζπλέρεηα, ην Ννζνθνκείν θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν θαη 

ηνλ πξνζθαιεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, 

πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, θαζψο θαη επηθαηξνπνηεκέλα ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (εθφζνλ πθίζηαηαη αιιαγή).  

4.3. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ 

εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 

πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη κφλν ηεο ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη 

γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα 

κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16.  

4.4 Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο: α) ζηελ πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο 

ηνπ άξζξνπ 3.2 ηεο παξνχζαο θαη β) ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 

5.    ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

     -  Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά 

παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή 

εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

     - Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην 

ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ηνπ Ν. 4412/2016. 
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6.     ΔΝΣΑΔΗ (Άξζξν 127 Ν.4412/2016) 

6.1. ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε 

πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε 

έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

6.2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο ε 

θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί 

ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ην δηθαίσκα 

πξναίξεζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη 

κε πξάμε ηνπ Ννζνθνκείνπ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ 

φξγαλν.  

 

 

7.   ΔΓΓΤΖΔΗ (Άξζξν 72 Ν.4412/2016)  

7.1. Δγγχεζε πκκεηνρήο  

       Γελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο. (Πξβι έθην εδ. ηεο παξ. 1.α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

4412/2016)  

  7.2.  Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο  

       Ζ Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

απεπζχλεηαη δε πξνο ην Ννζνθνκείν . Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πεξηιακβάλεη θαη’ 

ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηνλ 

θνξέα πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ 

θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 

αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε 

εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο 

απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) 

ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ 

αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε 

εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. ηα) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο  

      ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο παξάηαζεο, ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζχκβαζεο, λέα εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο 

αμίαο ηεο λέαο ζχκβαζεο (παξάηαζεο) εθηφο ΦΠΑ. Σν απηφ απαηηείηαη θαη ζε 
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πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/2016, ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο.  

       Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

       Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ έλαληη 

ηνπ πξνκεζεπηή.  

        Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  

        ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο  

 7.3  Έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ  

        Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - 

κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ 

θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, 

λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 

ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα 

πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ 

ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.  

 7.4  Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

8. ΣΗΜΔ 

8.1.1. Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθψο. 

8.1.2. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: 

        Η. Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α. 

        ΗΗ. Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο %, ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο (ε πεξίπησζε πνπ 

αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία). 

        Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

8.2. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο 

μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

8.3. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά 

ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν 

γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην 

δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

8.4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.     

8.5. Πξνζθνξέο πνπ ζα ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηεο. 
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8.6. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη 

ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο απηά 

νξίδνληαη θαη ζηα αξ. 88-89 ηνπ Ν. 4412/2016. 

8.7. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο 

ππνρξενχηαη λα παξέρνπλ απηά. 

8.8 Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο πιένλ Φ.Π.Α. 

 

9. ΥΡΟΝΟ ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ    

Δθ’ άπαμ  

 

10. ΥΡΟΝΟ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Δ΄ 

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

 

A.ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη 

θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηελ ππεξεζία θ.ι.π. απφ ηε κε εθηέιεζε ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 

B.ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΧΝ ΟΡΧΝ 

Με ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη ρσξίο άιιε δήισζε ή εηδηθή κλεία ζηελ πξνζθνξά, 

απνδεηθλχεηαη ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

                                

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ 

«Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

Σαρ. Γ/λζε : Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ – Γνπδή 

 

ΤΜΒΑΖ  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΛΑΚΧΝ ΣΟΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΖ ΑΣΜΟΤ-

ΝΔΡΟΤ Νν2 ΣΟ ΜΖΥΑΝΟΣΑΗΟ ΑΝΑΚΑΗΝΗΜΔΝΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΛΟΓΧ 

ΦΘΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΡΡΟΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΖ. 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ #### 

ΓΑΠΑΝΖ    €  #------- #  ΠΛΔΟΝ Φ.Π.Α. 

ΚΑ 1428 & 0878 

ΑΓΑ: ΦΓ5346906Δ-Φ5Κ 

Βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιώλ πιεξσκήο α/α 1311/2020 

 

ήκεξα ηελ ................... νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη αθ’ ελφο κελ ν θνο ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ, Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ “Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ”, 

νλνκαδφκελνο εθεμήο, ζηελ παξνχζα ζχκβαζε “Φνξέαο”, αθ’ εηέξνπ δε ε εηαηξεία 

…………………………….…… πνπ εδξεχεη ………………… θαη εθπξνζσπείηαη λνκίκσο 

απφ ηνλ/ ηελ ……………………………………………... 

βάζεη ηνπ ππ’ αξηζ. …………………………………………… πξαθηηθνχ, νλνκαδφκελνο-ε 

εθ’εμήο, ζηελ παξνχζα ζχκβαζε “Αλάδνρνο”, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο:   

Με ηελ ππ’ αξηζ.17645/18-8-2020 Απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ, εγθξίζεθε ε 

δηελέξγεηα ηνπ ΤΝ.ΓΗΑΓ.. γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο 

πιαθψλ ζηνλ ελαιιάθηε αηκνχ - λεξνχ Νν2  ζην κεραλνζηάζην αλαθαηληζκέλσλ ηκεκάησλ 

ιφγν θζνξάο θαη δηαξξνήο απφ ηνλ ελαιιάθηε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 29 

κε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ζηηο 20-10-2020. 

Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. ……………… Απφθαζε Γηνηθεηνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.  

πλεπεία ηεο απφθαζεο απηήο, ν Φνξέαο αλαζέηεη ζηνλ αλάδνρν θαη ν ηειεπηαίνο 

αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιαθψλ ζηνλ ελαιιάθηε αηκνχ - λεξνχ Νν2  

ζην κεραλνζηάζην αλαθαηληζκέλσλ ηκεκάησλ ιφγν θζνξάο θαη δηαξξνήο απφ ηνλ 

ελαιιάθηε, κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.    
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ΑΡΘΡΟ 1 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη κε ην ζπκθσλεηηθφ απηφ ηελ ππνρξέσζε λα πξνκεζεχζεη θαη λα 

ηνπνζεηήζεη πιάθεο ζηνλ ελαιιάθηε αηκνχ-λεξνχ Νν2  ζην κεραλνζηάζην αλαθαηληζκέλσλ 

ηκεκάησλ ιφγν θζνξάο θαη δηαξξνήο απφ ηνλ ελαιιάθηε, ζχκθσλα κε ηελ απφ ../../.. 

θαηαθπξσηηθή επηζηνιή πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο, ηνπο φξνπο θαη ηηο 

αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη ηεο κε αξηζκφ 29 δηαθήξπμεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ         €  #--------- #       ζπκπ. ΦΠΑ 

 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΡΟΝΟ –ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζα γίλεη άκεζα, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζην 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ, 

Γνπδή. 

Ζ βεβαίσζε  εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ έρεη ήδε 

ζπγθξνηεζεί κε ηελ ππ’αξηζ.17645/18-8-2020 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΚΤΡΧΔΗ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

Σν Ννζνθνκείν γηα θάζε γεληθά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

κεηά  απφ γλσκνδφηεζε ηνπ  αξκνδίνπ νξγάλνπ ζα επηβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο  

απφ ην Ν.4412/2016 , δειαδή ζχζηαζε, πξφζηηκν, θήξπμε εθπηψηνπ απφ φιε ηε ζχκβαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ε απφδεημε ηεο νπνίαο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν αλ δελ θάλεη 

γλσζηά εγγξάθσο ζην Ννζνθνκείν ηα πεξηζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αλσηέξα βία κέζα 

ζε έλα (1) δεθαπελζήκεξν απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ απηά ηα νπνία αθνινχζεζε αδπλακία 

γηα ηελ νιηθή ε κεξηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ αλέιαβε, δελ έρεη ην δηθαίσκα λα 

επηθαιεζζεί ηελ αλσηέξα βία θαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΛΖΡΧΜΖ  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη εληφο 60 εκεξψλ, ην 3ν δεθαήκεξν ηνπ κελφο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ 

εθάζηνηε ηηκνινγίνπ κε επηηαγή (αθνχ πξψηα ζα ππνβιεζεί απφ ηελ επηηξνπή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο εξγαζίαο),βάζεη ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

δηθαηνινγεηηθψλ.  
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη : 

Γελ ζα γίλεηαη πιεξσκή απφ ην Γεκφζην, ρσξίο πξνεγνχκελε πξνζθφκηζε απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, πηζηνπνηεηηθνχ Η.Κ.Α., απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

αλππαξμία νθεηιήο ηεο επηρείξεζεο πξνο απηφ, δηαθνξεηηθά ζα απνδίδνληαη απφ ην Γεκφζην 

θαη’ επζείαλ ζην Η.Κ.Α., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν1239/82 άξζξν 2ν. Απφ ηελ 

πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα παξαθξαηεζεί ν πξνβιεπφκελνο, απφ ην άξζξν 24 Ν.2198/94, 

θφξνο εηζνδήκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

Χο εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ 

ππ’αξηζ.:..................................εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο 

……………...................................................... € # ------ # πνπ ζα ηνπ επηζηξαθεί κεηά ηελ 

νινθιεξσηηθή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Ζ ζχκβαζε απηή δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016(ΦΔΚ 147/Α/2016) 

«Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

Γηα φζα ξεηά δελ αλαθέξζεθαλ έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 

147/Α/2016) πεξί Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαζψο θαη νη λφκνη θαη νη θαλνληζηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. 

Ύζηεξα απφ απηά ζπληάρζεθε ε ζχκβαζε, ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, 

ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε πέληε φκνηα πξσηφηππα, ζε απιά θχιια 

ράξηνπ. 

Απφ ηα παξαπάλσ πέληε πξσηφηππα, ηα κελ ηέζζεξα παξακέλνπλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην δε πέκπην ην παίξλεη ν Αλάδνρνο ν νπνίνο δήισζε φηη ελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ. 

Ο Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηε ζπκβαηηθή αμία ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ αξκφδηα 

ΓΟΤ ζχκθσλα κε ηηο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνχηνπ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 

ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 

ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ                       ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

        «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ»                                    Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ 

         Ο  ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

 

 

 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 
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                                       ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Ζ΄ 

 

ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, Τπεύζπλε 

δήισζε (όπσο εθάζηνηε ηζρύεη ζε εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 

4250/26-3-2014 (ΦΔΚ 74/Α26-3-2014), ηνπ Ν. 1599/1986 ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

δειώλεηαη: 

1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ 

νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

3. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

4. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 

4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 

 
Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δει. 

 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 
 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή 
ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  
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