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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                Αζήλα: 11/2/2021 

1ε Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ       Αξ. πξση. 3806 
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ»  
Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο  
Τπνδηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ  
Σκήκα  Πξνκεζεηψλ   
Πιεξνθνξίεο: Αιεμάλδξα Αγνπξφγηαλλε 
Σειέθσλν: 213 2033935 
E-mail: a.agourogianni@gna-gennimatas.gr 
 
ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΡΝ Ξ’ ΑΟ. 10/21 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΑ  ΡΖΛ  ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ 
ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΘΗΓΘΙΗΓΥΚΑΡΥΛ ΠΡΑ ΓΥΚΑΡΑ ΡΥΛ 

ΘΡΖΟΗΥΛ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΖΠΘΔΗΠΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ 
20.000,00€ (ΞΙΔΝΛ ΡΝ ΦΞΑ), ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖΛ 
ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΒΑΠΔΗ ΡΗΚΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ (Σαμηλόηεπη Ριμή). 

Δίδνο δηαγσληζκνχ πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο 

Κξηηήξην Καηαθχξσζεο 

Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε βάζεη ηηκήο πξνζθνξά 

(Υακειφηεξε Σηκή) 

 

Υξφλνο ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
                   22/02/2021 

ώπα 13:00 πμ. 

Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ 
ηζηνζειίδεο  ΚΗΜΓΗ –ΓΙΑΤΓΔΙΑ-
ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

(www.gna-gennimatas.gr) 

                    11/02/2021 

Σφπνο Γηελέξγεηαο 

ΓΝΑ «Γ. Γελλεκαηάο» 

Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: Μεζνγείσλ 154, 
Αζήλα Σ.Κ. 11527 

Πεξηγξαθή Καηεγνξίαο 

«Παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή 
θαη ηνπνζέηεζε θηγθιηδσκάησλ ζηα 
δψκαηα ησλ θηεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(CPV:45341000-9) 
 

 

Πξνυπνινγηζζείζα Γαπάλε 
20.000,00€ (πιένλ ηνπ ΦΠΑ) ήηνη 
24.800,00 € (ζπκπεξ/λνπ ΦΠΑ) 

Προς: Οικονομικούς Φορείς 

mailto:a.agourogianni@gna-gennimatas.gr
ΑΔΑ: ΩΞΓ14690ΩΝ-ΚΦΕ
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Πημείυζη: Οη ζπκκεηέρνληεο ζα εηδνπνηεζνχλ εγγξάθσο γηα ην ρξφλν θαη ην 
ηφπν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Έσονηαρ ςπότη:  

1. Σν N. 4412/2016 «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο  Έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 
ππεξεζηψλ» φπσο ηζρχεη. 
2. Σo Ν. 3329/2005 «Eζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 
ινηπέο  δηαηάμεηο» άξζξν 15, παξάγξαθν 8 (φπσο ηζρχεη). 
3. To N. 2889/2001 « Bειηίσζε θαη Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Τγείαο  &  άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 
4. Tν αξζ. 4 ηνπ Ν.  4542/2018, ζηελ  παξάγξαθν Α ηεο νπνίαο αλαθέξεηαη  
φηη «Γηα θάζε είδνο  πξνκήζεηαο, παξνρήο ππεξεζίαο, εθηέιεζεο έξγνπ, εθπφλεζε  
κειέηεο θαη παξνρή ηερληθψλ  θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, 
αλεμαξηήησο πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο, ε έθδνζε  απφθαζεο έγθξηζεο 
ζθνπηκφηεηαο  είλαη αξκνδηφηεηαο  ησλ  εμήο:  
[…] Γηα  πνζφ  κέρξη  δεθαπέληε  ρηιηάδεο (15.000) επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α., ηνπ Γηνηθεηή έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ. θνξέα». 
       […] Γηα  πνζφ  απφ  (15.000) επξψ  κέρξη  ζαξάληα  πέληε ρηιηάδεο 
(45.000,00) επξψ      ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ. θνξέα.  
[…] Γηα  πνζφ  απφ ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο  (45.000) επξψ   κέρξη δηαθφζηεο 
ηξηάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο  (234.000) επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.,  
ηνπ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή  ηεο αξκφδηαο Γ.Τ.ΠΔ.. 
[…] Γηα  πνζφ  άλσ  ησλ δηαθνζίσλ  ηξηάληα ηεζζάξσλ  ρηιηάδσλ (234.000) επξψ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ηνπ  Τπνπξγείνπ Τγείαο.» 
ηελ παξάγξαθν Β ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αλαθέξεηαη φηη «Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά 
ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή 
ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ 
έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο 
αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο.» 
5.  Tελ ππ’. αξηζ. πξση. 23/24-9-2020/ζ.2ν απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνχιηνπ 
ηνπ Ννζνθνκείνπ (αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:6ΡΥΟ4690ΧΝ-13) κε ηελ 
νπνία εγθξίζεθε ν ππνβαιιφκελνο πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ, ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 43.900.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ν νπνίνο αθνξά 
ζηηο ζπκβάζεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο, σο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 
ην έηνο 2020. ηνλ ελ ιφγσ πίλαθα έρεη εληαρζεί ε παξνρή ππεξεζηψλ γηα 
θαηαζθεπή-ηνπνζέηεζε θηγθιηδσκάησλ ζηα δψκαηα φισλ ησλ θηεξίσλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ (CPV:45341000-9)» πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 20.000,00€ πιένλ 
ΦΠΑ, ήηνη 24.800,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 
6. Tν ππ’. αξηζ. πξση. 32243/18-12-2020 αίηεκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ.    
7. Σελ ππ’. αξηζ πξση. 53/4-1-2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε  ΑΓΑ:6ΧΤ14690ΧΝ-ΜΡΜ) κε ηελ νπνία 
ζπγθξνηήζεθε επηηξνπή ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ γηα θαηαζθεπή-ηνπνζέηεζε θηγθιηδσκάησλ ζηα δψκαηα φισλ ησλ 
θηεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
8. To ππ’. αξηζ. πξση.441/8-1-2021 πξαθηηθφ ηεο νξηζζείζαο επηηξνπήο ζχληαμεο 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 
9. Σελ αξ. 1ε/28-01-2021/ζ.21ν Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ (αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ: 678Ξ4690ΧΝ-Ν59) ζχκθσλα κε 
ηελ νπνία εγθξίζεθαλ: 

ΑΔΑ: ΩΞΓ14690ΩΝ-ΚΦΕ
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1) To ππ΄αξηζκ. 441/8-1-2021  πξαθηηθφ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ  γηα ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θηγθιηδσκάησλ ζηα 
δψκαηα ησλ θηεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ θαηαηέζεθε απφ ηελ αξκφδηα 
επηηξνπή. 
 

2) Η δηελέξγεηα πλνπηηθνχ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε 
νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζα αλαιάβεη ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 
θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θηγθιηδσκάησλ ζηα δψκαηα ησλ θηεξίσλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ», κε CPV: 45341000-9, θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο πξνζθνξά (ρακειφηεξε 
ηηκή), πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 20.000,00€ πιένλ ΦΠΑ 24%, ήηνη 
24.800,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, κε δεκνζίεπζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζηηο ηζηνζειίδεο  ΚΗΜΓΗ θαη ΓΙΑΤΓΔΙΑ. 
 

3) Η θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 62/19-1-2021 Απφθαζε 
Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ:677Χ4690ΧΝ-8ΓΓ). 
  

4) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ λα πξνβεί ζηε ζπγθξφηεζε 
ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

10. Σηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ 
 

           πλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε θαηάζεζε γξαπηψλ θαη ζθξαγηζκέλσλ 
πξνζθνξψλ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 
θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηα δψκαηα ησλ θηεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ , κε CPV: 
45341000-9, κε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 20.000,00€ κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ, ήηνη 24.800,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο πξνζθνξά (Σαμηλόηεπη 
Ριμή). 
 

 
 
                                                   ΑΟΘΟΝ 1 

ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ-ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο 
/ θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν (θχξην) θάθειν, κε δπν 
αληίηππα,  ζηνλ νπνίν  πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
 α. Η ιέμε «πξνζθνξά» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
 β. Η επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ν ηίηινο απηήο. 
 δ. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα). 

ΑΔΑ: ΩΞΓ14690ΩΝ-ΚΦΕ
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Δληφο ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ ζα πεξηιακβάλνληαη ηξεηο (3) μερσξηζηνί 
ζθξαγηζκέλνη (ππν)θάθεινη, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», 
«Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», αληίζηνηρα. Δθηφο απφ ηηο 
αληίζηνηρεο ελδείμεηο θαη νη ηξεηο (3) ελ ιφγσ (ππν)θάθεινη ζα πξέπεη λα 
αλαθέξνπλ ηα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 1 α,1β,1γ,1δ θαη 1ε.  

2. Η ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία εθπξφζεζκα, ζα επηζηξέθνληαη 
δίρσο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

3. Οη ιεπηνκέξεηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ, βάζεη άξζξνπ 111, παξ. 18, 
Ν.4497, σο εμήο: 
Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθψλ θαη 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κηα ή δπν ζπλεδξηάζεηο θαηά ηελ 
θξίζε ηεο επηηξνπήο.  

4. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε κία απφθαζε ηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε 
επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί 
έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 107,παξ.33 ηνπ Ν. 4497. 

5. χκθσλα κε ηνλ λ.4412 άξζξν 102, ε ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη 
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ 
απηά εληφο πξνζεζκίαο επηά (7) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ απηά ζα 
δεηεζνχλ. Η επζχλε φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη 
απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 

6. Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 106 ηνπ Ν. 4412/16. 

7.  Αλ ζηελ πξνζθνξά ή ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή 
δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 
ζπληάθηε, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 
θαη αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη δε θαη ζθξαγίδεη ηελ 
ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. 

8.   Οη πξνζθνξέο θαη ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ζα 
ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε 
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

9.   Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ ελ ιφγσ 
ππεξεζία  πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθήξπμε. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα 
εθθξάδνληαη ζε επξψ (€) θαη δελ ζα  ππεξβαίλνπλ  ηελ ηηκή  ηνπ παξαηεξεηεξίνπ 
ηηκψλ (εθφζνλ ππάξρεη) θαζψο  θαη ηελ ηειεπηαία ρακειφηεξε  ηηκή κε ηελ νπνία  
παξέρνληαλ  ζην Ννζνθνκείνπ νη πξνο παξνρή ππεξεζίεο. ηελ πξνζθεξφκελε 
ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε εθηφο ΦΠΑ. Απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη 
ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε πξνζθεξφκελε ππεξεζία. Δίδνο πνπ 
αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Σερληθή Πξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. 
Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή πνπ 
ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

10.  Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο 
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ 
αλάδνρν), λα ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ην 
λ.4497 άξζξν 111,παξ.19  

11. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκφ ή  νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ, πνπ απαξαίηεηα 
ζα πξέπεη λα έρνπλ λφκηκν παξαζηαηηθφ  εθπξνζψπεζεο. 
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12. Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε δηαθήξπμε, ηζρχεη ε θείκελε 
Ννκνζεζία. 

13. ε πεξίπησζε χπαξμεο ηζφηηκσλ /ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ηζρχνπλ ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 90 παξ 1   Ν.4412/2016. 

14. Οη ηηκέο είλαη δεζκεπηηθέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
15. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη θαηά ην άξζξν 72 ηνπ λ.4412. 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ίζε κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο 
λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.   

16. Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε δηαθήξπμε, ηζρχεη ε θείκελε 
Ννκνζεζία. 

17. Σν λνζνθνκείν δε δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε θαη δηθαηνχηαη λα ηελ 
αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη ή λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή 
δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή απνδεκίσζεο ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο. 

18.  Ο πξνζθέξνληεο, εθφζνλ δελ αζθήζνπλ εκπξνζέζκσο έλζηαζε θαηά ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο ή απηή έρεη απνξξηθζεί, ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο 
θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο θαη δελ δχλαηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζνπλ, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο 
απηνχο. 

19. Oη πξνζθνξέο  θαη ηα πεξηιακβαλφκελα   ζε απηέο  ζηνηρεία (κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
απνδεηθηηθά έγγξαθα άξζξν 107 παξ.4 ηνπ Νφκνπ 4497/2017)  ζπληάζζνληαη 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη  απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο  ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά  
εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο  ηεο 5εο.10.1961 πνπ θπξψζεθε  κε ην Νφκν 
1497/1984 (Α΄’188). Δπηηξέπεηαη  ε θαηάζεζε  νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ έγγξαθνπ 
θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή επηρείξεζε κε ηελ κνξθή 
επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν 
έγγξαθν  απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο  ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ  
πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ  ζθξαγίδα «Apostile» ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο 
Υάγεο  ηεο 05-10-61. Η επηθχξσζε απηή  πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά 
ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη  53 ηνπ  Κψδηθα  πεξί Γηθεγνξψλ. 
Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα  ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε  είηε  απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά  ηηο δηαηάμεηο 
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά  λφκν αξκφδην  ηεο ρψξαο  ζηελ 
νπνία έρεη  ζπληαζεί  ην έγγξαθν ( άξζξν 92 παξ. 4 Ν.4412/16) φπσο ηζρχεη. 

20. Οη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο αλαγξάθνληαη ζηε Γηαθήξπμε  θαζνξίδνπλ ηηο 
επηκέξνπο ππνρξεψζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ-ππνςεθίσλ. Γηα ζέκαηα κε 
ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα ζηελ Γηαθήξπμε, ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ηφζν απφ 
ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (λνκνζεηήκαηα, Τ.Α. 
Κ.Τ.Α. θιπ.) φζν θαη απφ ηελ ινηπή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηαδηθαζία 
πινπνίεζεο πξνκεζεηψλ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΤ φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 
Θεσξείηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γλσξίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ 
πξναλαθεξφκελνπ πιαηζίνπ θαη φηη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπ. 
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                ΑΟΘΟΝ 2   
                      ΔΞΗΒΑΟΛΠΔΗΠ-ΞΙΖΟΥΚΖ-ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

 
1.Η εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ε είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα 

Ν.Π.Γ.Γ (ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο, απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, πξσηφθνιια νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο θ.ιπ.) θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 200, Ν.4412/2016 θαη ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

2.Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ 
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

3.Κξαηήζεηο: 
 1)Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 
θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο 
ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 
4, Ν.4412/2016  φπσο ηζρχεη). 
 2)Υαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. θαη ΟΓΑ 20% επί ηεο 
θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ. 
 3) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θάζε αξρηθήο, 
ηξνπνπνηεηηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο  ζχκβαζεο, πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, 
ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΦΔΚ 969/η. 
Β’/22.03.2017). 
 4) Υαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ΟΓΑ 20% επί ηεο 
θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ. 
 5) Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, ηνπ Ν. 
3580/2007. 
 6) Δπίζεο, ν  αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε κεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά 
θαη ινηπά  έμνδα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ  θαη κε 
φιεο ηηο λφκηκεο   θξαηήζεηο ή εηζθνξέο 
 7) Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.   

 8)Όιεο νη θξαηήζεηο  ππνινγίδνληαη  επί  ηεο θαζαξήο  αμίαο, ρσξίο ΦΠΑ. 

 9) 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ εηδψλ. 
        (φπσο απηέο ηζρχνπλ). 

                                             
                                               ΑΟΘΟΝ 3 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
Η Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.4412/16. Δπηπξφζζεηα έρεη 
αλαξηεζεί  ζηνλ ηζηφηνπν ΓΗΑΓΔΗΑ  καθώρ  και  ζηην ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ 
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ (www.gna-gennimatas.gr).     
                                    

                                           ΑΟΘΟΝ 4 
                          ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο φπσο νξίδεη ν 
Ν.4412/2016(άξζξν 97,παξ.4), γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ, 
πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ 
ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
3. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί φπσο νξίδεη ν Ν.4412/2016 
(άξζξν 97,παξ.4). 
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4. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην 
απνδερζεί.   
                                               
                                                  ΑΟΘΟΝ 5 

                     ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ  

χκθσλα κε ηνλ Ν.4412 άξζξν 103, ν «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» ππνρξενχηαη λα 
ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ηα πξσηφηππα ή ηα θσηναληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, 
(ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014), ησλ θάησζη 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο : 
 
Α) ΦΔΘ ζύζηαζηρ και ΦΔΘ ζςγκπόηηζηρ ηηρ εηαιπείαρ 

Β) Φοπολογική και αζθαλιζηική ενημεπόηηηα, ηζρχνπζεο θαηά ηελ εκέξα 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηφζν γηα ηε θχξηα αζθάιηζε, φζν θαη ηελ 
επηθνπξηθή αζθάιηζε.  

Γ) Βεβαίυζη ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ 
ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. 

Γ) Απόζπαζμα Ξοινικού Κηηπώος, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ 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: 
1) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 
απφθαζεο –πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 
ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. 
2) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί 
ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ Κξαηψλ – κειψλ ηεο Έλσζεο θαη ζηε παξάγξαθν 
1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 
Ινπιίνπ 2003, γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο 
θαη φπσο νξίδεηαη ζηε θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα 
3) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, φπσο 
θπξψζεθε κε ην Ν.2803/2000. 
4) Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο –
πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα 
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο 
5) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/EK ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε νπνία ελζσκαηψζεθε 
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Ν. 3691/2008. 
6) Παηδηθή Δξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο 
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηε πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
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αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Ν. 4198/2013. 
Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην 

πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφ.  

Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν 

αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο είλαη: 

 θπζηθά πξφζσπα 
 νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. 
 δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. 
 Πξφεδξνο θαη  Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα Α.Δ. 
 Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ 
ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 

Δ) Ξιζηοποιηηικό απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ Απσήρ, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο: 

 δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 
 δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε 

ΠΡ) Βεβαίυζη εγγπαθήρ ζηο ανηίζηοισο επαγγελμαηικό επιμεληηήπιο. 

Ε) Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ ζε 

δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, δήλυζη πνπ ζα δειψλνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ 

θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

Ζ) Ξιζηοποιηηικά ζήκαλζεο CE (νδεγία 93/42/ΔΟΚ), ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη 

νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ.  

Θ) Λόμιμη εξοςζιοδόηηζη γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή ηεο αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο, εθφζνλ ππνβάιιεηαη απφ ηξίην. 

     Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 

     Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξμνπλ ειιείςεηο ζε 

απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα 

πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηε θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη΄ 

αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) εκέξεο. 

     Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν. 4412/16, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ (εάλ 

πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε) θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
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πξνζθέξνληαη πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 

ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

     Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 

θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο είηε γηα ηε θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ είηε γηα ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, είηε γηα ηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο.   

 

ΑΟΘΟΝ  6 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

Η παροφςα τεχνικι περιγραφι αφορά τθν  προμικεια υλικϊν - εκτζλεςθ 

εργαςιϊν που απαιτοφνται για τθν καταςκευι και τοποκζτθςθ κιγκλιδωμάτων 

ςτα δϊματα των κτιρίων του Νοςοκομείου.  

Τα δϊματα των κτιρίων του Νοςοκομείου είναι μθ βατά, δεν προβλζπεται να 

χρθςιμοποιθκοφν ςαν χϊροσ παραμονισ επιςκεπτϊν. Δεν αποκλείεται όμωσ θ 

επιςκεψιμότθτα τουσ από τεχνικοφσ, ςυντθρθτζσ κλιματιςτικϊν μονάδων, κλπ, 

Επίςθσ υπάρχουν δϊματα, όπου τα εγκατεςτθμζνα θλεκτρομθχανολογικά-

ψυκτικά κλπ μθχανιματα τοποκετοφνται υποχρεωτικά πολφ κοντά ςτο  

περιμετρικό τελείωμα του δϊματοσ και δεν επιτρζπουν με αςφάλεια τθν κίνθςθ 

των ςυντθρθτϊν. Για τθν προςταςία των ατόμων αυτϊν, το φψοσ των 

κιγκλιδωμάτων πρζπει να είναι τουλάχιςτον 1,00 μζτρο φψοσ μετροφμενο από 

τθ ςτάκμθ του τελειωμζνου δαπζδου δϊματοσ. 

  

Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ (ΟΜΑΔΕ Α1 , Α2, Α3, Α4, Α5). 

 

Ακολουκεί ο πίνακασ 1 τθσ κωδικοποίθςθσ των χϊρων των ομάδων Α1 

(επζκταςθ κακ φψοσ),  Α2 (νζα), Α3 (ςυντιρθςθ), κακϊσ και αναλυτικζσ 

περιγραφζσ εργαςιϊν για κάκε ζνα δϊμα των κτιρίων του Νοςοκομείου. 

 

Ρίνακασ 1. 

ΘΕΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ 
ΜΕΣΡΑ 

ΜΗΚΟΤ 
ΣΕΛΙΚΟ ΤΨΟ 

Ε ΜΕΣΡΑ 

ΟΜΑΔΑ Α1:   Επζκταςθ κακϋ φψοσ υ πα ρ χό ν τω ν  κιγκλιδωμάτων 

Δϊμα 5ου ορόφου, Κτίριο 1 (δυτικό) Κ1 Δ5 125,00  1,20 

Δϊμα 3ου ορόφου, Κτίριο 1(δυτικό) Κ1Δ3 208,00 1,20 

Δϊμα 3ου ορόφου, Κτίριο 3 (αςάν) Κ3Δ3 156,00 1,20 

Δϊμα 2ου ορόφου, Κτίριο 3(αςάν) Κ3Δ2 37,00 1,10 
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ΟΜΑΔΑ Α2:   Καταςκευι και τ οπ οκ ζ τ θ ς θ  νζω ν  κιγκλιδωμάτων 

Δϊμα πλαςτικισ (1ου ορόφου), Κτίριο 
1(δυτικό) 

Κ1Δ1πλαςτικισ 47,00 1,10 

Δϊμα πλαςτικισ (ιςογείου) Κτίριο 1(δυτικό) Κ1ΔΙ. πλαςτικισ 23,50 1,00 

Δϊμα Ιςογείου, Κτίριο 4 Κ4ΔΙ. 145,96 1,10 

Δϊμα 2ου ορόφου, Κτίριο 8 Κ8Δ2 95,16 1,20 

Δϊμα 1ου ορόφου, Κτίριο 6 Κ6Δ2 204,00 1,10 

Δϊμα Ιςογείου, Κτίριο 9 Κ9ΔΙ. 66,00 1,10 

Δϊμα 4ου ορόφου, Κτίριο 2 Κ2Δ4 43,00 1,20 

ΘΕΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ 
ΜΕΣΡΑ 

ΜΗΚΟΤ 

Χωρίσ 
προςκικθ 
κακϋ φψοσ 

Α3. Επιςκευι, ςυντιρθςθ και Βαφι υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων. 

Κτίριο 2  Δϊμα 4ου ορόφου(δεξιά και αριςτερά) Κ2Δ4 112 - 

Κτίριο 1  Δϊμα 2ου ορόφου Κ1Δ2 102 - 

άμπα προσ υπόγειο, Κτίριο 13 Κ13 ράμπα 26,00 - 

 

ΟΜΑΔΑ Α1. Επζκταςθ κακϋ φψοσ υπαρχόντων 

κιγκλιδωμάτων : 

Κτίριο 1: 

 Κ1Δ5 / Δϊμα 5ου ορόφου (πάνω από Γραφείο Διευκυνοφςθσ 

Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ). 

 Θα γίνει επζκταςθ κακϋ φψοσ των υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων.  

Φψοσ τελειϊματοσ υπάρχοντοσ κιγκλιδϊματοσ, από δάπεδο δϊματοσ= 

0,60μζτρα.  

Σελικό επικυμθτό φψοσ 1,20 μζτρα τουλάχιςτον. Άρα 0,60 μζτρα θ επζκταςθ 

κακϋ φψοσ τουλάχιςτον. 

 Επζκταςθ κακϋ φψοσ υπαρχόντων κατακόρυφων ςτθρίξεων: ανά 1,40 

μζτρα, από ςιδεροςωλινα κυκλικι ι και ςτρατηαριςτι, με εφαρμοςμζνο το 

αςτάρι , διαμζτρου Φ30 χιλιοςτϊν και πάχουσ 1,8 χιλιοςτοφ, ωσ οι υπάρχουςεσ. 

Οι νζεσ κακϋ φψοσ ςτθρίξεισ, να ζχουν κοπεί «φάλτςο» προθγουμζνωσ ϊςτε να 

γίνει θ ςυγκόλλθςθ τουσ κάκετα επάνω ςτθν υπάρχουςα και νζα κουπαςτι.                                                                                                                                      

  Νζα Κουπαςτι: Νζα Οριηόντια ςιδεροςωλινα κυκλικι ι και 

ςτρατηαριςτι διαμζτρου Φ60 χιλιοςτά, πάχοσ 1,8 χιλιοςτά, με εφαρμοςμζνο το 

αςτάρι, κλειςτά τελειϊματα  και ςυγκόλλθςθ τθσ ςτισ ςτθρίξεισ.  

 Τζλοσ κα γίνουν, οι Εργαςίεσ  μετά τθ διαμόρφωςθ των κιγκλιδωμάτων, θ 

περιγραφι παρακάτω, ςτθν ΟΜΑΔΑ Α3. 
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 Κ1Δ3 / Δϊμα 3ου ορόφου( πάνω από τα Γϋ Χειρουργεία).  

Θα γίνει επζκταςθ κακϋ φψοσ των υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων.  

Φψοσ τελειϊματοσ υπάρχοντοσ κιγκλιδϊματοσ, από δάπεδο δϊματοσ= 0,80μ.  

Σελικό επικυμθτό φψοσ 1,20 μ. Άρα 0,40μ. θ επζκταςθ κακϋ φψοσ τουλάχιςτον.  

 Επζκταςθ κακϋ φψοσ υπαρχόντων κατακόρυφων Στθρίξεων: ανά 1,40 

μζτρα, ωσ οι υπάρχουςεσ, από ςιδεροςωλινα ςτρατηαριςτι ι και κυκλικι, με 

εφαρμοςμζνο το αςτάρι, διαμζτρου Φ30 χιλιοςτϊν και πάχουσ 1,8 χιλιοςτοφ.  Οι 

νζεσ ςτθρίξεισ, να ζχουν κοπεί «φάλτςο» προθγουμζνωσ ϊςτε να γίνει θ 

ςυγκόλλθςθ τουσ κάκετα επάνω ςτθν υπάρχουςα και νζα κουπαςτι.                                                                                                                                           

 Νζα Κουπαςτι: Νζα Οριηόντια ςιδεροςωλινα κυκλικι ι και 

ςτρατηαριςτι Φ60 χιλιοςτά, πάχοσ 1,8 χιλιοςτό, με εφαρμοςμζνο το αςτάρι, 

κλειςτά τελειϊματα  και ςυγκόλλθςθ τθσ ςτισ ςτθρίξεισ.  

 Τζλοσ κα γίνουν, οι Εργαςίεσ  μετά τθ διαμόρφωςθ των κιγκλιδωμάτων, θ 

περιγραφι παρακάτω, ςτθν ΟΜΑΔΑ Α3 

 

             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Κτίριο 3 : 
 

 Κ3 Δ3 / Δϊμα 3ου ορόφου.  

Θα γίνει επζκταςθ κακϋ φψοσ των υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων. Φψοσ 

τελειϊματοσ υπάρχοντοσ κιγκλιδϊματοσ, από δάπεδο δϊματοσ= 0,60μ. Σελικό 

επικυμθτό φψοσ 1,20 μ. Άρα 0,60μ. θ επζκταςθ κακϋ υψοσ τουλάχιςτον.  
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 Επζκταςθ κακϋ φψοσ υπαρχόντων κατακόρυφων ςτθρίξεων: ανά 1,40 

μζτρα, ωσ οι υπάρχουςεσ,  από ςιδεροςωλινα ςτρατηαριςτι ι και κυκλικι, με 

εφαρμοςμζνο το αςτάρι, διαμζτρου Φ30χιλιοςτϊν και πάχουσ 1,8 χιλιοςτοφ.  Οι 

νζεσ ςτθρίξεισ, να ζχουν κοπεί «φάλτςο» προθγουμζνωσ ϊςτε να γίνει θ 

ςυγκόλλθςθ τουσ κάκετα επάνω ςτθν υπάρχουςα και νζα κουπαςτι.                                                                                                                                           

 Νζα Κουπαςτι: Νζα Οριηόντια ςιδεροςωλινα κυκλικι ι και 

ςτρατηαριςτι Φ60χιλιοςτά , πάχοσ 1,8 χιλιοςτό, με εφαρμοςμζνο το αςτάρι, 

κλειςτά τελειϊματα  και ςυγκόλλθςθ τθσ ςτισ υπάρχουςεσ ςτθρίξεισ.  

 Τζλοσ κα γίνουν, οι Εργαςίεσ  μετά τθ διαμόρφωςθ των κιγκλιδωμάτων, θ 

περιγραφι παρακάτω, ςτθν ΟΜΑΔΑ Α3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Κ3Δ2 / Δϊμα 2ου ορόφου. 
Θα γίνει επζκταςθ κακϋ φψοσ των υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων.  

Αρχικό φψοσ επάνω τελειϊματοσ από δάπεδο δϊματοσ= 0,60μ.  

Σελικό επικυμθτό φψοσ 1,10 μ. Άρα 0,50μ. θ επζκταςθ κακϋ φψοσ τουλάχιςτον. 

 Επζκταςθ κακϋ φψοσ υπαρχόντων κατακόρυφων Στθρίξεων: ανά 1,40 

μζτρα, ωσ οι υπάρχουςεσ, απο ςιδεροςωλινα ςτρατηαριςτι ι και κυκλικι, με 

εφαρμοςμζνο το αςτάρι , διαμζτρου Φ30χιλιοςτϊν και πάχουσ 1,8 χιλιοςτοφ.  Οι 

νζεσ ςτθρίξεισ, να ζχουν κοπεί «φάλτςο»  προθγουμζνωσ ϊςτε να γίνει θ 

ςυγκόλλθςθ τουσ κάκετα επάνω ςτθν υπάρχουςα και νζα κουπαςτι.                                                                                                                   

  

 Νζα Κουπαςτι: Νζα Οριηόντια ςιδεροςωλινα κυκλικι ι και 

ςτρατηαριςτι Φ60χιλιοςτά , πάχοσ 1,8 χιλιοςτό, με εφαρμοςμζνο το αςτάρι, 

κλειςτά τελειϊματα  και ςυγκόλλθςθ τθσ ςτισ υπάρχουςεσ ςτθρίξεισ.  

 Τζλοσ κα γίνουν, οι Εργαςίεσ  μετά τθ διαμόρφωςθ των κιγκλιδωμάτων, θ 

περιγραφι παρακάτω, ςτθν ΟΜΑΔΑ Α3. 
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ΟΜΑΔΑ Α2.    Καταςκευι και τοποκζτθςθ νζων  
κιγκλιδωμάτων απλοφ ςχεδίου  ςτα δϊματα.  

 
 Κ1Δ1πλαςτικισ / Κτίριο 1, Δϊμα 1ου ορόφου, Μονάδασ 

εγκαυμάτων Ρλαςτικισ Χειρουργικισ. 

 Τοποκζτθςθ νζων κιγκλιδωμάτων απλοφ ςχεδίου, ζωσ φψοσ 1,10 μ. .  

              Κ1ΔΙ. πλαςτικισ / Κτίριο 1,  Δϊμα ιςογείου ΤΕΙ. 

 Τοποκζτθςθ νζων κιγκλιδωμάτων απλοφ ςχεδίου, ζωσ φψοσ 1,00 μ.  

 

Τα κιγκλιδϊματα Κ1Δ1πλαςτικισ  και Κ1ΔΙ. πλαςτικισ κα γίνουν ςε μορφι, 

ςχεδιαςμό και τφπο υλικοφ, όπωσ περιγράφονται παρακάτω ςτθ γενικι 

περιγραφι τουσ ι όπωσ αυτά που υπάρχουν ςτθν είςοδο των Τακτικϊν 

εξωτερικϊν ιατρείων. 

 

 
 
 

 Κ4ΔΙ. / Κτίριο 4, ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΑΦΟΣ: Δϊμα 

Ιςογείου. 

 Τοποκζτθςθ νζων, ζωσ φψοσ 1,10 μ. . Θα γίνουν ςε μορφι, ςχεδιαςμό 

και τφπο υλικοφ, όπωσ  περιγράφονται παρακάτω ςτθ γενικι περιγραφι. 

 

       Κ8Δ2 / Κτίριο 8 - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: Δϊμα 2ου ορόφου. 

Τοποκζτθςθ νζων κιγκλιδωμάτων, ζωσ φψοσ 1,20 μ. κα γίνουν ςε μορφι, 

ςχεδιαςμό και τφπο υλικοφ, όπωσ περιγράφονται παρακάτω ςτθ γενικι 

περιγραφι τουσ ι όπωσ αυτά που υπάρχουν ςτο ιςόγειο του Κτιρίου 8. 

  

       Κ6Δ2 / Κτίριο 6 – ΨΥΧΙΑΤΙΚΗ: Δϊμα 1ου ορόφου. 

Τοποκζτθςθ νζων κιγκλιδωμάτων, ζωσ φψοσ 1,10 μ. Τοποκζτθςθ νζων 

κιγκλιδωμάτων, ζωσ φψοσ 1,20 μ. κα γίνουν ςε μορφι, ςχεδιαςμό και τφπο 
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υλικοφ, όπωσ περιγράφονται παρακάτω ςτθ γενικι περιγραφι τουσ ι όπωσ 

αυτά που υπάρχουν ςτο ιςόγειο του Κτιρίου 6. 

 

       Κ9ΔΙ. / Κτίριο 9 – ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΗ: Δϊμα Ιςογείου. 

Τοποκζτθςθ νζων κιγκλιδωμάτων, ζωσ φψοσ 1,10 μ. Τοποκζτθςθ νζων 

κιγκλιδωμάτων, ζωσ φψοσ 1,20 μ. κα γίνουν ςε μορφι, ςχεδιαςμό και τφπο 

υλικοφ, όπωσ περιγράφονται παρακάτω ςτθ γενικι περιγραφι τουσ. 

 

       Κ2Δ4 / Κτίριο 2 –ΜΕΟΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ: Δϊμα 4ου ορόφου. 

Τοποκζτθςθ νζων κιγκλιδωμάτων, ζωσ φψοσ 1,20 μ. Τοποκζτθςθ νζων 

κιγκλιδωμάτων, ζωσ φψοσ 1,20 μ. κα γίνουν ςε μορφι, ςχεδιαςμό και τφπο 

υλικοφ, όπωσ περιγράφονται παρακάτω ςτθ γενικι περιγραφι τουσ ι όπωσ 

αυτά που υπάρχουν ςτο δϊμα του Κτιρίου 2. 

 

Γενικι περιγραφι νζων κιγκλιδωμάτων :  

Κ1Δ1πλαςτικισ / Κ1ΔΙ. πλαςτικισ Κ4ΔΙ. / Κ8Δ2 /Κ6Δ2 / Κ9ΔΙ. / Κ2Δ4 

 Μορφι.             

Στθρίξεισ: ανά 1,40 μζτρα από λάμα ςιδιρου κατάλλθλθσ ορκογωνικισ 

διατομισ, με εφαρμοςμζνο το αςτάρι, δίνεται ενδεικτικά : πλάτοσ τουλάχιςτον 

10 χιλιοςτϊν, πάχοσ τουλάχιςτον 5χιλιοςτϊν και φψοσ κατά περίπτωςθ, όπωσ  

δίνεται ςτον πίνακα 1. 

Να γίνει πρόβλεψθ για τθν δθμιουργία και τοποκζτθςθ ςιδερζνιου ποδιοφ – 

βάςθσ,  ςε κάκε μία από τισ νζεσ ςτθρίξεισ των νζων κιγκλιδωμάτων, μεγζκουσ 

τζτοιου όπου κα καλφψει τθν οπι τθσ κάκε νζασ ςτιριξθσ ςτο υπάρχον 

τελείωμα του κάκε δϊματοσ (ςτθκαίο, τελείωμα μόνωςθσ κλπ).  

Η ςτιριξθ να πακτϊνεται ικανά ςτο τελείωμα (ςτθκαία υπάρχοντα ι μόνωςθ) 

του δϊματοσ. 

Να υπάρχουν οπζσ ι κατάλλθλεσ ςυγκολλιςεισ ςτο κατάλλθλο κατά περίπτωςθ 

φψοσ για τθν κουπαςτι και το 2ο οριηόντιο τμιμα του ςχεδίου. 

Κουπαςτι: Οριηόντια ςιδεροςωλινα κυκλικι ι και ςτρατηαριςτι, τουλάχιςτον  

Φ60χιλιοςτά , πάχοσ 1,8 χιλιοςτό, με εφαρμοςμζνο το αςτάρι, κλειςτά 

τελειϊματα  και κατάλλθλθ ςυγκόλλθςθ τθσ ςτισ  ςτθρίξεισ.  

και κάτω από τθν κουπαςτι 2ο οριηόντιο τμιμα:  Οριηόντια ςιδεροςωλινα 

κυκλικι ςτρατηαριςτι, τουλάχιςτον  Φ30 χιλιοςτά , πάχοσ 1,8 χιλιοςτό, με 

εφαρμοςμζνο το αςτάρι, κλειςτά τελειϊματα   και κατάλλθλθ ςυγκόλλθςθ τθσ 

ςτισ  ςτθρίξεισ.  

Τελικό φψοσ για το κάκε ζνα, όπωσ δίνεται αρχικά ςτον πίνακα1. 
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ΟΜΑΔΑ Α3.    Επιςκευι, ςυντιρθςθ και Βαφι υπαρχόντων 
κιγκλιδωμάτων – Χωρίσ προςκικθ κακϋ  φψοσ. 
 
Κ2Δ4 : Κτίριο 2_ Δϊμα 4ου ορόφου δεξιά και αριςτερά των κοιτϊνων 

Ιατρϊν 5ου ορόφου,  

Κ1Δ2:  Κτίριο 1_ Δϊμα 2ου ορόφου, άνω των κοιτϊνων ιατρϊν. 

Κ13:    Κτίριο 13_ άμπα προσ υπόγειο.  

Θα γίνει Επιςκευι και Συντιρθςθ των υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων.  

Συγκολλιςεισ, ενίςχυςθ υπαρχόντων ςτθρίξεων, ανανζωςθ ι ςτερζωςθ των 

υπαρχόντων μαρμάρων ςτθκαίων,  

Βαφι: Ρροεργαςία με τρίψιμο και εφαρμογι από αςτάρι. Αντιςκωριακι βαφι 

μετά τθσ κατάλλθλθσ προεργαςίασ, ςε όλα τα κιγκλιδϊματα. 

 

ΟΜΑΔΑ Α4.   ΕΡΓΑΙΕ  ΜΕΣΑ ΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ 
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΣΩΝ του πίνακα 1. 
 Αλεξικζραυνα, υπάρχοντα. Ρριν τθν τοποκζτθςθ των νζων κιγκλιδωμάτων, τα 

υπάρχοντα αλεξικζραυνα ςτα υπάρχοντα ςτθκαία κα πρζπει να μετακινθκοφν 

κατά περίπτωςθ και να επανατοποκετθκοφν. Ρροςοχι απαιτείται ςτθν 

επανατοποκζτθςθ τουσ, ϊςτε να μθν εφάπτονται του κιγκλιδϊματοσ  και 

οπωςδιποτε να διατθρθκεί θ ςυνζχεια του υλικοφ τουσ. Να γίνει ςυνεννόθςθ 

με τθν Τεχνικι υπθρεςία. 

 τισ κζςεισ των καμπυλϊν κατά περίπτωςθ κα χρθςιμοποιθκοφν ειδικζσ 

καμπφλεσ οξυγόνου. Η ςφνδεςθ των τεμαχίων όταν κα γίνεται με 

θλεκτροςυγκόλλθςθ, να είναι ςυνεχοφσ ραφισ και να ακολουκεί επιμελθμζνο 

τρόχιςμα, ϊςτε οι ςυνδζςεισ να μθ διακρίνονται. Στθ ςυνζχεια να γίνεται θ 

προεργαςία πριν τθν βαφι των κιγκλιδωμάτων.  τα τελειϊματα οριηόντιων 

τμθμάτων κα υπάρχει «τάπα» από το ίδιο υλικό ϊςτε να δθμιουργείται κάκε 

φορά κλειςτό τελείωμα, εννιαίο. 

 

 υγκολλιςεισ. Ππου απαιτοφνται, με προςοχι και με τθν κατάλλθλθ γωνία,  

περιμετρικά και κατά μικοσ τθσ περιοχισ ςυγκολθςθσ, ϊςτε να επιτευχκεί θ 

αντοχι και λειτουργικότθτα ςτθ νζα ςφνδεςθ των υλικϊν. 
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 Ηλϊςεισ.  Ππου απαιτοφνται, να ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια 

μορφοςίδθρου και των υλικϊν ιλωςθσ και ςτερζωςθσ κακϊσ και θ εργαςία για 

τθν πλιρθ καταςκευι, τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ των κιγκλιδωμάτων. 

 τθρίξεισ. Να γίνει ικανι πάκτωςθ των νζων ςτθρίξεων και ενίςχυςθ 

κατά περίπτωςθ των υπαρχόντων που επεκτείνονται κακϋ  φψοσ, ϊςτε το νζο 

υλοποιθμζνο κιγκλίδωμα να ζχει τθν ικανότθτα να φζρει ίδιο βάροσ και τισ 

πιζςεισ  χρθςτϊν. 

 Βαφζσ: Βαφι όλων των κιγκλιδωμάτων, νζων και υπαρχόντων με τθν 

προεργαςία που απαιτείται κατά περίπτωςθ. Απόχρωςθ ίδια με τθν 

υπάρχουςα των όψεων των κτιρίων. 

Τα υπάρχοντα κιγκλιδϊματα είναι ςε καλι κατάςταςθ, χρειάηονται μόνο τθν 

απαραίτθτθ προεργαςία τριψίματοσ κλπ. ςτθ ςυνζχεια βαφι με ειδικό 

αντιςκοριακό χρϊμα. 

 Επίςθσ, κα πρζπει να γίνουν οι βαφζσ με τθν απαραίτθτθ προεργαςία επί των 

νζων κιγκλιδωμάτων των εξωςτϊν με ειδικό αντιςκοριακό υλικό, για όλα τα 

κιγκλιδϊματα 

 Μετά το πζρασ των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ των κιγκλιδωμάτων,  ςτισ 

κζςεισ πάκτωςθσ των ςτθρίξεων των νζων κιγκλιδωμάτων κα γίνει : 

- Επιςκευι τοπικά και ενίςχυςθ τθσ μόνωςθσ με μονωτικό 

πολυουρεκανικισ βάςεωσγια ςτεγάνωςθ και προςταςία 

 ι εναλλακτικά και κατά περίπτωςθ: 

- Τοποκζτθςθ νζων ι επιςκευζσ και ενίςχυςθ ςε όλεσ τισ μαρμαροποδιζσ 

των ςτθκαίων ι τελειωμάτων μόνωςθσ, περιμετρικά παλαιϊν και νζων 

κιγκλιδωμάτων. 

 

ΟΜΑΔΑ Α5.Για όλα τα ανωτζρω ιςχφουν πάντα τα εξισ: 

 

 Περιφράξεισ, ςθμάνςεισ. Θα γίνονται από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και 

κακϋ όλθ τθ διάρκεια του ζργου, με μζςα και ευκφνθ του Αναδόχου όπου 

απαιτείται. Σε ςυνεννόθςθ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία. 

 Η Είςοδοσ-Μεταφορά-Φόρτωςθ-Σοποκζτθςθ των υλικϊν ςτα Δϊματα, κα 

γίνει εξωτερικά του κάκε Κτιρίου, με μζςα και ευκφνθ του Αναδόχου.  

Κατά τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, κα πρζπει να υπάρχει μζριμνα για τθν 

προςκόμιςθ των υλικϊν κακϊσ και για τον τρόπο με τον οποίο κα τοποκετθκοφν 

ςτα Δϊματα.  

 

Δεν επιτρζπεται θ μεταφορά τουσ  μζςα από τμιματα και κλινικζσ του 

Νοςοκομείου. Οι οποιεςδιποτε κατά περίπτωςθ μεταφορζσ - ανυψϊςεισ κα 

γίνουν εξωτερικά του κάκε κτιρίου, ςε ςυνεργαςία με Τεχνικι υπθρεςία του 

Νοςοκομείου.  
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ΡΟΣΟΧΗ. Τα Δϊματα είναι μθ βατά, προςοχι απαιτείται ςτισ μετακινιςεισ και 

τθν οποιαδιποτε αποκικευςθ των υλικϊν ςτθν υπάρχουςα μόνωςθ. Να 

προςτατευτεί θ υπάρχουςα μόνωςθ. 

 Ο μειοδότθσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν φφλαξθ υλικϊν , 

εργαλείων ςτο χϊρο εκτζλεςθσ εργαςιϊν.  

 Θα πρζπει να διαςφαλίηεται: 

θ αςφάλεια των εργατϊν που κα δουλζψουν ςτουσ εξϊςτεσ και δϊματα και  

θ αςφάλεια των υπόλοιπων ατόμων που κυκλοφοροφν κάτω από τουσ 

εξϊςτεσ και δϊματα, με τα απαραίτθτα μζτρα. Οι εργαςίεσ είναι απαραίτθτο να 

είναι υπό  επίβλεψθ και όλεσ οι εργαςίεσ να γίνουν από τθν μζςα μεριά του 

κάκε εξϊςτθ και δϊματοσ . Γιϋαυτό κα πρζπει να προςζχουν να μθν πζςει 

αντικείμενο εκτόσ του εξϊςτθ (παρκινγκ) και να μθν ενοχλιςουν τουσ αςκενείσ  

ςτουσ από κάτω ορόφουσ. Ππου κρίνεται απαραίτθτο, να τοποκετοφνται 

προςτατευτικά πανιά ι και ικριϊματα ςε μορφι εξϊςτθ με πανιά προςταςίασ, 

τοπικά. 

 Αποκομιδι αχριςτων υλικϊν από το ςυνεργείο τοποκζτθςθσ με μζςα και 

ευκφνθ του Αναδόχου, εκτόσ Νοςοκομείου. 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τροποποιεί, προςαρμόηει ςχζδια ι μελζτεσ, 

εφόςον οι τροποποιιςεισ, προςαρμογζσ επιβάλλονται για λόγουσ εμποδίων που 

δθμιουργοφνται κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ από τυχόν μικροαλλαγζσ ςε 

οικοδομικά ι άλλα ςτοιχεία που υπάρχουν ι γενικότερα κατά τθν άποψθ του 

Αναδόχου κα ςυντελοφςαν ςτθν αρτιότερθ εκτζλεςθ του ζργου. Ρρίν και μετά 

από οποιεςδιποτε τροποποιιςεισ, προςαρμογζσ κα ενθμερϊνεται αναλυτικά θ 

Τεχνικι υπθρεςία, θ οποία κα τισ εγκρίνει πριν τθν υλοποίθςι τουσ. 
 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ:  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που αςκοφν το 

ιδιαίτερο επάγγελμα και εκτελοφν αντίςτοιχα ζργα ςχετικά με το αντικείμενο 

του διαγωνιςμοφ. 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει κατ’ ελάχιςτο τα παρακάτω 

προςόντα και να υποβάλει τα αντίςτοιχα αποδεικτικά ζγγραφα (επί ποινι 

αποκλειςμοφ):  

 

 Πιςτοποιθτικό ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2015 (ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ)  

 

 Πιςτοποιθτικό ΕΛΟΣ ΕΝ IS 14001:2015 (ΤΣΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

 

 Πιςτοποιθτικό ΕΛΟΣ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 (ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ  ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ)  

 

ΑΔΑ: ΩΞΓ14690ΩΝ-ΚΦΕ



 

 

18 

 

  Εμπειρία ςε ζργα αντίςτοιχων εργαςιϊν κα προςκομίςουν με τθν 

προςφορά τουσ τουλάχιςτον τρεισ (3) βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ 

εργαςιϊν από Νοςθλευτικά ιδρφματα ι  από δθμόςια και ιδιωτικά 

ιδρφματα. (επί ποινι αποκλειςμοφ). 

 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ του Νόμου 1599/1986 – άρκρο 8, παρ.4 ςτθν οποία κα 

αναφζρεται ότι,  επιςκζφκθκαν τουσ χϊρουσ προκειμζνου να λάβουν 

γνϊςθ του αντικειμζνου των εργαςιϊν και των ειδικϊν ςυνκθκϊν του 

ζργου και αποδοχισ όλων των όρων του διαγωνιςμοφ – ΟΜΑΔΕ Α1-Α5 τθσ  

Σεχνικισ Περιγραφισ-.  

Η υπεφκυνθ διλωςθ κα ςυνυπογράφεται και από Μθχανικό τθσ Σεχνικισ 

Τπθρεςίασ του Νοςοκομείου (επί ποινι αποκλειςμοφ). 

 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ του Νόμου 1599/1986 – άρκρο 8, παρ.4 ςτθν οποία κα 

αναφζρεται ότι,  θ κάκε εργαςία κα πρζπει γίνει αντιςτοίχωσ από ζμπειρο 

τεχνίτθ, ςχετικοφ αντικειμζνου, με τα κατάλλθλα εργαλεία που 

απαιτοφνται(επί ποινι αποκλειςμοφ). 

 

 Να κατατεκεί κατάςταςθ προςωπικοφ κεωρθμζνθ από επικεϊρθςθ 

εργαςίασ, όπου κα φαίνεται ότι απαςχολεί μόνιμα τουλάχιςτον ζνα τεχνίτθ 

θλεκτροςυγκολλθτι, ζνα αρχιτεχνίτθ θλεκτροςυγκολλθτι Αϋ, Βϋ τάξθσ, που 

κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο, ςυνοδευμζνθ από τισ αντίςτοιχεσ 

επαγγελματικζσ άδειεσ εργαςίασ και πιςτοποιθτικά του προςωπικοφ. (επί 

ποινι αποκλειςμοφ). 

 

 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ του 

άρκρου Ν.1599/1986– άρκρο 8, παρ.4 ότι οι εργαςίεσ κα ολοκλθρωκοφν 

εντόσ ςαράντα πζντε (45) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ανάκεςθ των 

εργαςιϊν (επί ποινι αποκλειςμοφ). 

 

 

 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να ορίςει εγγράφωσ, με υπεφκυνθ διλωςθ 

του άρκρου Ν.1599/1986 Σεχνικό Αςφαλείασ και Επιβλζποντα Μθχανικό. 

Να αναγράφεται ότι  οφείλουν να ςυνεργάηονται άμεςα με τθν Σεχνικι 

Τπθρεςία κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, για 

διευκρινιςεισ, οδθγίεσ κτλ και ότι αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ για τθν 

αςφαλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν και τθν τιρθςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ 

(επί ποινι αποκλειςμοφ). 

 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ του Νόμου 1599/1986 – άρκρο 8, παρ.4 ςτθν οποία κα 

δθλϊνεται ότι:  
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ – παραλαβι  των εργαςιϊν, Θα κατατεκεί προσ τθν 

Σεχνικι  υπθρεςία, ζγγραφθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τθσ περαιωμζνθσ 

εργαςίασ και αντοχισ των τοποκετθμζνων υλικϊν για 6 ζτθ τουλάχιςτον. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ: 

1. Ο Ανάδοχοσ αρχικά, με τθ λιψθ τθσ κατακυρωτικισ επιςτολισ, οφείλει να 

κατακζςει εντόσ (5) εργάςιμων θμερϊν, χρονοδιάγραμμα και ςτθ ςυνζχεια 

κα πρζπει να προετοιμάςει όλο το υλικό του ϊςτε να είναι ζτοιμοσ να 

ξεκινιςει τισ εργαςίεσ.  

      Σε περίπτωςθ προβλιματοσ οφειλόμενο ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ, (και μθ 

υπαιτιότθτασ του εργολάβου) είναι δυνατόν, κατόπιν αιτιολογθμζνθσ αιτιςεωσ 

του και ζγκριςθσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ, να δοκεί παράταςθ 

παράδοςθσ των εργαςιϊν.  

2. Όποιεσ άλλεσ εργαςίεσ απαιτθκοφν, για να είναι το ζργο πλιρεσ και δεν 

περιλιφκθκαν ςτθν παροφςα περιγραφι, κα εκτελεςκοφν χωρίσ επί πλζον 

επιβάρυνςθ.  

3.  Οι εργαςίεσ κα παραλθφκοφν  από τθν αρμόδια επιτροπι  επίβλεψθσ και 

παραλαβισ. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

 

1. Οι προςφορζσ να είναι επί του ςυνόλου. H Τεχνικι Υπθρεςία διατθρεί το 

δικαίωμα απόρριψθσ του προτεινομζνου μειοδότθ εφόςον διαπιςτϊςει ότι 

δεν ακολουκεί τισ υποδείξεισ και τισ τεχνικζσ περιγραφζσ του εργαςιϊν. 

2. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά, για 

τθν αςφάλεια του ζργου και των εργαηομζνων, είναι ο ανάδοχοσ του Ζργου.  

3. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν ζκδοςθ όλων των κατάλλθλων 

αδειϊν (π.χ. άδεια μικρισ κλίμακασ) με ςκοπό τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςισ του. Σισ άδειεσ αυτζσ τισ κατακζτει ςτθν Σεχνικι υπθρεςία του 

Νοςοκομείου.  

Το κόςτοσ χριςθσ και τοποκζτθςθσ - απομάκρυνςθσ ικριωμάτων ι 

αναβατόριου ι κατά περίπτωςθ οποιοδιποτε άλλου μζςου προκφψει θ 

απαιτθςθ να γίνει χριςθ, επιβαρφνουν τον ανάδοχο.  

 

4. Για διευκρινιςεισ και οδθγίεσ ςχετικά με τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν 

ι με τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν, ι για παραδρομζσ τισ Τεχνικισ 

Ρεριγραφισ, ο προςφζρων οφείλει να ηθτιςει περεταίρω διευκρινιςεισ και 

πλθροφορίεσ από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου, πριν τθν 

κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, υποχρεοφται να 

αποδεχτεί τισ διευκρινιςεισ / πλθροφορίεσ  και οδθγίεσ που κα δοκοφν εκ 

των υςτζρων, από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου. 

Η επιμζτρθςθ και διαςταςιολόγθςθ θ οποία ςυνοδεφει τθν Τεχνικι Ρεριγραφι 

είναι ενδεικτικι. Γι αυτό το λόγο, πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ και πριν 
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ξεκινιςει θ καταςκευι, κα πρζπει να γίνει επανζλεγχοσ από τον Ανάδοχο, αφοφ 

λθφκοφν όλεσ οι διαςτάςεισ επί τόπου. Οι παραγγελίεσ κα γίνουν βάςει 

πραγματικϊν μεγεκϊν και όχι από τα ςχζδια. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ δαπάνθ 

ανακαταςκευισ κα βαρφνει τον Ανάδοχο.  

 

5. Ο εργολιπτθσ υποχρεοφται, πριν από τθν προμικεια οποιουδιποτε υλικοφ 

και πριν από τθν οποιαδιποτε καταςκευι, να προςκομίηει δείγματα ςτο 

εργοτάξιο για ζγκριςθ. Η ζγκριςθ ζχει τθν ζννοια τθσ εντολισ για τθ ςυνζχιςθ 

των εργαςιϊν και ςε καμία περίπτωςθ δεν απαλλάςςει τον εργολιπτθ από 

τθν ευκφνθ για οποιαδιποτε κακοτεχνία ι αςτοχία υλικοφ που κα 

εμφανιςτεί ςτο μζλλον.  

Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, 

εγκεκριμζνα από τουσ αρμόδιουσ φορείσ (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και 

ςφμφωνα με τισ διεκνείσ και ελλθνικζσ τυποποιιςεισ και προδιαγραφζσ (ISO, CE-

marking, ΕΛΟΤ, ΔΕΗ ΥΥ-Ρ κλπ). Θα προςκομίηονται ςτο ζργο ςυςκευαςμζνα και 

προςτατευμζνα με περιτφλιγμα, ςε άριςτθ αρχικι κατάςταςθ και ςε ποςότθτα 

που να επιτρζπει τθ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ τουσ ςτα δϊματα και ςθμαςμζνα 

όπωσ προβλζπουν τα ςχετικά πρότυπα. Τα ςχετικά ςυνοδευτικά ζγγραφα, κα 

παραδοδοφν ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία και ςτθν αρμόδια επιτροπι. 

 

6. Κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ οφείλει : 

 α. να φροντίηει για τθν τιρθςθ τθσ τάξεωσ και τθσ κακαριότθτασ ςτο 

εργοτάξιο, μζχρι τθν παράδοςθ των εργαςιϊν.  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του ότι οφείλει να εργαςτεί υπό 

ςυνκικεσ οι οποίεσ να επιτρζπουν τθν κατά το δυνατό ανενόχλθτθ λειτουργία 

του Νοςοκομείου.  

 Θα τθρθκοφν όλεσ οι οδθγίεσ του ΚΕΕΛΠΝΟ για τθν πρόλθψθ των 

Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων που ςχετίηονται με τεχνικζσ και 

καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ  και τα μζτρα για τθν αποφυγι τθσ διαςποράσ 

του Κορωναιοφ SARS-CoV-2,όπωσ αυτά ορίηονται από τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία. 

Ρροςτατευτικά – διαχωριςτικά πανό ζναντι των όμορων χϊρων και ιδιαίτερα 

των χϊρων κάτω από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και ζναντι των μθχανολογικϊν 

εγκαταςτάςεων των δωμάτων, που να εξαςφαλίηουν ερμθτικι απομόνωςθ του 

εργοταξίου για θχομόνωςθ και προςταςία από τθν ςκόνθ, ςπίκεσ 

θλεκτροςυγκολλιςεων, λόγω οικοδομικϊν εργαςιϊν, βαρφνουν τον εργολιπτθ 

ο οποίοσ και ζχει τθν ευκφνθ.  

 β. να προνοεί για τθν μεταφορά και αποκικευςθ όλων των υλικϊν προσ 

χριςθ και να παίρνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα προφφλαξθσ των 

προςκομιηομζνων υλικϊν μζχρι να χρθςιμοποιθκοφν, των μθχανικϊν, των 

μεταφορικϊν μζςων και εν γζνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ του 

εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των επιβλεπόντων και κάκε τρίτου ςφμφωνα 

με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και διατάξεισ (νομοκεςία περί δθμοςίων ζργων 
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και οδθγίεσ και διατάγματα περί υγιεινισ και αςφάλειασ κλπ.), φζροντοσ 

τθν ευκφνθ αποκλειςτικά και μόνο αυτόσ για κάκε ςυνζπεια που κα 

προκφψει από τθ μθ εφαρμογι τουσ. 

 γ. Να αποκαταςτιςει και να επαναφζρει τισ καταςκευζσ που υπζςτθςαν 

ηθμιά ι φκορά ςτθν πρότερό τουσ κατάςταςθ εφόςον αυτι προκλικθκε 

από δικι του υπαιτιότθτα. 

 δ. Να ςυμμορφϊνεται με τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ του Νοςοκομείου. Για 

οποιαδιποτε τροποποίθςθ, κατά τθ φάςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, κα 

υπάρχει πρϊτα ςυνεννόθςθ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου. 

 

7.  Κατά τθ διάρκεια και μετά το τζλοσ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται 

να μεταφζρει και να απομακρφνει όλα τα αποξθλωμζνα  και κακαιρεμζνα 

υλικά, ςε κάδο, εκτόσ Νοςοκομείου με δικά του μζςα και δικι του χρζωςθ. 

Πλοι οι χϊροι, κατά τθν παράδοςθ, κα πρζπει να είναι κακαροί . 
 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

 

1. ΣΑΒΟΤΛΑΡΕΑ ΙΟΤΛΙΑ 

2. ΣΟΛΑΚΙΔΟΤ ΣΕΛΛΑ  

3. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΜΑΡΚΟ 
 

ΑΟΘΟΝ 7 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππεχζπλε δήισζε ΣΔΤΓ ζα ζπληάζζεηαη αλάινγα κε ηε 
λνκηθή κνξθή ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ, απφ έθαζην αξκφδην πξφζσπν 
ή εθπξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν θαηάιιεια γηα ηελ πξάμε απηή (κε πξνζθφκηζε 
αληίζηνηρεο εμνπζηνδφηεζεο),ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1(αα θαη 1(ββ) ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπΝ.4412/2016. 
 

                                 ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΓΝΑ.ΓΕΩΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : *99221992] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Μεςογείων 154, Ακινα Τ.Κ. 11527] 
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- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΑΓΟΥΟΓΙΑΝΝΗ] 

- Τθλζφωνο: *213 2033935] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *a.agourogianni@gna-gennimatas.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.gna-

gennimatas.gr] 

 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Ραροχι υπθρεςιϊν για τθν καταςκευι και τοποκζτθςθ κιγκλιδωμάτων ςτα δϊματα των κτθρίων 

του Νοςοκομείου, με CPV: 45341000-9 Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: *21PROC008125665]  

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΥΡΗΕΣΙΕΣ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 

[10/21] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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                              Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 
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ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των 

προςϊπων που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό 

φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, 

για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο 

από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα 

είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει 

ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται 

ο οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ 

(κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ 

οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ 

τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ 

που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα 

με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτθ· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων . 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουv το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+vi 

Εάν ναι, αναφζρετε : 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+vii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάθαρση»); 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανviii: 

*…… + 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσix, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;x 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xi 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ  ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων  λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

ΑΔΑ: ΩΞΓ14690ΩΝ-ΚΦΕ



 

 

33 

 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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  Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ 

μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να 

υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ 

διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν 

και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxiv, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxv: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 
Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ Ραραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxvi, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxvii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxviii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................] 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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           Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει 

ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ 

των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 

χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxix, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 

κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxx. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά 

ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, 

ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν 

τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ 

του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 

*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 

δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

              

  

                                       O ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ  

                                                    ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ ΜΠΟΤΛΙΑ                

 

                                                         Αθξηβέο Αληίγξαθν 

                                              Η Σκεκαηάξρεο ηεο Γξακκαηείαο 

 

 

H ζπληάμαζα  

 

 

Η Τπεχζπλε ηνπ  Γξ. 

Πξνκεζεηψλ 

Ο Πξντζηάκελνο 

Σκ. Πξνκεζεηψλ 

 Η Πξντζηακέλε 

       Οηθ/θήο Τπνδ\λζεο 

Η Πξντζηακέλε  Γ\θήο  Γηεχζπλζεο 

Α.Αγνπξφγηαλλε              Υ. Σέδα Π. Κνπζηνπξήο       Γ. Παλαγησηνπνχινπ  Αξγ.Παπαρξήζηνπ 
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