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5
δ
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Αν. πνςη.: 8395  

 

    

ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ 

Δ/κζδ: Οζηζζιυξ Δνμζμπςνίμο 

Σ.Η.: 33100 

Σδθ.: (22650) 28400 

Fax: (22650) 22086 

URL: www.gnamfissas.gr 

  

    

Δ/κζδ: Δζμζηδηζημφ 

Σιήια: Οζημκμιζηυ 

Πθδνμθ.: ημφνα Π. 

Σδθ.: (22653) 50131 

Fax: (22650) 22086 

E-mail: diax2@gnamfissas.gr 

  

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

Σμ Γεκζηυ Κμζμημιείμ Άιθζζζαξ, έπμκηαξ οπυρδ: 

1. Σζξ δζαηάλεζξ, υπςξ ζζπφμοκ: 

1.1. ημο Κ.4412/2016 (ΦΓΗ 147/Α/08-08-16) «Δδιυζζεξ οιαάζεζξ Ένβςκ, Πνμιδεεζχκ ηαζ Τπδνεζζχκ 

(πνμζανιμβή ζηζξ Οδδβίεξ 2014/24/ΓΓ ηαζ 2014/25/ΓΓ)» 

1.2. ημο Κ. 3329/2005 (ΦΓΗ 81/Α/04-04-05) «Γεκζηυ φζηδια Τβείαξ ηαζ Ημζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ θμζπέξ 

δζαηάλεζξ» 

1.3. ημο Κ. 2362/1995 (ΦΓΗ 247/Α/27-11-95) «Πενί Δδιμζίμο Θμβζζηζημφ, εθέβπμο ηςκ δαπακχκ ημο Ηνάημοξ ηαζ 

άθθεξ δζαηάλεζξ» 

1.4. ημο Κ. 3580/2007 (ΦΓΗ 134/Α/18-06-07) «Πνμιήεεζεξ Φμνέςκ επμπηεομιέκςκ απυ ημ Τπμονβείμ Τβείαξ ηαζ 

Ημζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» 

1.5. Σμο Κ. 2955/2001 (Φ.Γ.Η. Α’ 256/02-11-2001) «Πνμιήεεζεξ Κμζμημιείςκ ηαζ θμζπχκ ιμκάδςκ οβείαξ ηςκ 

Πε..Τ. ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ», υπςξ ζζπφεζ ζήιενα, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ Κ.3580/2007(Φ.Γ.Η. Α΄ 134/18-06-2007). 

1.6. Σμο Κ.3918/2011 (Φ.Γ.Η.31/ Α/01-03-2011) "Δζανενςηζηέξ αθθαβέξ ζημ ζφζηδια οβείαξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ". 

1.7. Σμο Κ. 4250/26-03-2014 (ΦΓΗ 74/Α/26-03-2014) "Δζμζηδηζηέξ απθμοζηεφζεζξ-ηαηανβήζεζξ, ζοβπςκεφζεζξ 

Κμιζηχκ πνμζχπςκ ηαζ Τπδνεζζχκ ημο Δδιμζίμο Σμιέα". 

2. Σζξ απμθάζεζξ: 

2.1. ηδκ ιε αν. 21/24-11-2020 (εέια 6
μ
) απυθ. Δ ημο Γ. Κ. Άιθζζζαξ πενί έβηνζζδξ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ηαζ 

πμζμηήηςκ βζα ηδ δζεκένβεζα οκμπηζημφ Πνυπεζνμο Ακμζηημφ δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ πνμιήεεζα Ικαηηζκνύ 

(CPV: 39518000-6) 

2.2. ηδκ Απυθαζδ Ακάθδρδξ Τπμπνέςζδξ ημο Γ. Κ. Άιθζζζαξ, ηαηαπςνήεδηε ιε α/α 2088 ζημ Βζαθίμ Γβηνίζεςκ 

ηαζ Γκημθχκ Πθδνςιήξ ΑΔΑ: 6ΣΙΔ4690ΒΟ-ΗΚ. 
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ΠΡΟΚΗΡΤΓΙ 

οκμπηζηυ Πνυπεζνμ Ακμζηηυ δζαβςκζζιυ βζα ηδκ πνμιήεεζα ΖΙΑΣΖΙΟΤ (CPV: 39518000-6), πνμτπμθμβζζεείζαξ 

δαπάκδξ Σεζζάνςκ Υζθζάδςκ Δζαημζίςκ Πεκήκηα Γονχ, (4.250,00 €) ζοιπ. ΦΠΑ, ημο ΠΠΤΤ 2020 ηαζ ιε ηνζηήνζμ 

ηαηαηφνςζδξ ηδκ Πθέμκ οιθένμοζα απυ Οζημκμιζηή άπμρδ Πνμζθμνά Απμηθεζζηζηά Βάζδ ηδξ Σζιήξ, βζα ηδκ 

ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημο Γ. Κ. Άιθζζζαξ. 

Σόπνο - Υξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ: 

Συπμξ δζεκένβεζαξ Ειενμιδκία δζεκένβεζαξ Ειένα Ώνα 

Γ. Κ. Άιθζζζαξ 23-12-2020 Σεηάνηδ 10:00 π.ι. 

Οζ πνμζθμνέξ ηαηαηίεεκηαζ ιέπνζ ηδκ πνμδβμφιεκδ ενβάζζιδ διένα ημο δζαβςκζζιμφ 22-12-2020 ηαζ χνα 14:00 ζηδ 

Γναιιαηεία ημο Γ. Κ. Άιθζζζαξ. 

Πνμζθμνέξ πμο οπμαάθθμκηαζ ιεηά ηδκ μνζζεείζα διενμιδκία ηαζ χνα δεκ απμζθναβίγμκηαζ, αθθά επζζηνέθμκηαζ ςξ 

εηπνυεεζιεξ. 

Σμ ηεφπμξ ηδξ Δζαηήνολδξ ακανηάηαζ: 

 ζηδ ΔΖΑΤΓΓΖΑ (https://diavgeia.gov.gr) 

 ζημ Η.Ε.Ι.Δ.Ε.. (http://www.eprocurement.gov.gr) 

 ζημκ ζζηυημπμ ηδξ 5δξ ΤΠΓ Θεζζαθίαξ ηαζ ηενεάξ Γθθάδαξ (www.dypethessaly.gr) 

 ηδκ ζζημζεθίδα ημο Κμζμημιείμο: www.gnamfissas.gr 

Δζηαίςια ζοιιεημπήξ ζημ δζαβςκζζιυ έπμοκ:  

Τπμρήθζμζ ή πνμζθένμκηεξ ηαζ, ζε πενίπηςζδ εκχζεςκ, ηα ιέθδ αοηχκ ιπμνμφκ κα είκαζ θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα 

εβηαηεζηδιέκα ζε: 

 ηνάημξ-ιέθμξ ηδξ Έκςζδξ 

 ηνάημξ-ιέθμξ ημο Γονςπασημφ Οζημκμιζημφ Υχνμο (Γ.Ο.Υ.) 

 ηνίηεξ πχνεξ πμο έπμοκ οπμβνάρεζ ηαζ ηονχζεζ ηδ οιθςκία Δδιμζίςκ οιαάζεςκ 

 ηνίηεξ πχνεξ πμο έπμοκ ζοκάρεζ δζιενείξ ή πμθοιενείξ ζοιθςκίεξ ιε ηδκ Έκςζδ. 

Ηαηά ηα θμζπά, μ δζαβςκζζιυξ εα βίκεζ ζφιθςκα ιε ηα Ιένδ ηαζ Πανανηήιαηα πμο επζζοκάπημκηαζ ζηδκ πανμφζα ηαζ 

απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ αοηήξ. 

Γζα υηζ δεκ πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ πανμφζα δζαηήνολδ ζζπφμοκ μζ πενί πνμιδεεζχκ «Κυιμζ – Δζαηάλεζξ». 

– O – 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ 

 

 

______________ 

ΓΓΩΡΓΙΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟ 
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ΜΓΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΓΖΔΟ ΔΖΑΓΩΚΖΙΟΤ  ............................................................................... οκμπηζηυ Πνυπεζνμ Ακμζηηυ δζαβςκζζιυ πνμιήεεζα 

Ικαηηζκνύ 

ΗΑΓ  ................................................................................................................... 1139.01 

ΗΩΔΖΗΟ CPV ............................................................................................... 39518000-6 

ΠΡΟΫΠΟΘΟΓΖΘΓΖΑ ΔΑΠΑΚΕ ............................................................ 4.250,00 € ζοιπ. ΦΠΑ 

ΣΟΠΟ ΔΖΓΚΓΡΓΓΖΑ ΔΖΑΓΩΚΖΙΟΤ .................................................. Οζημκμιζηέξ Τπδνεζίεξ ημο Γ. Κ. Άιθζζζαξ 

ΕΙΓΡΟΙΕΚΖΑ ΔΖΓΚΓΡΓΓΖΑ ΔΖΑΓΩΚΖΙΟΤ  ................................ 23-12-2020 

ΗΑΣΑΘΕΗΣΖΗΕ ΕΙΓΡΟΙΕΚΖΑ ΤΠΟΒΟΘΕ ΠΡΟΦΟΡΩΚ  ..... 22-12-2020 

ΗΡΖΣΕΡΖΟ ΗΑΣΑΗΤΡΩΕ  ....................................................................... Πθέμκ οιθένμοζα απυ Οζημκμιζηή άπμρδ Πνμζθμνά 

Απμηθεζζηζηά Βάζδ ηδξ Σζιήξ 

ΚΟΙΖΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΚ  ....................................................................... Γονχ 

ΥΡΟΚΟ ΖΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΚ ........................................................... 120 διένεξ 

ΓΓΓΤΕΣΖΗΕ ΓΠΖΣΟΘΕ ΤΙΙΓΣΟΥΕ ............................................... Δεκ απαζηείηαζ 

ΓΓΓΤΕΣΖΗΕ ΗΑΘΕ ΓΗΣΓΘΓΕ.............................................................. 5% ηδξ ζοκμθζηήξ ζοιααηζηήξ αλίαξ, πςνίξ ημκ ΦΠΑ 

ΔΖΑΡΗΓΖΑ ΤΙΒΑΕ  ............................................................................... Έκα έημξ 

ΗΑΣΑΘΓΕ ΔΓΖΓΙΑΣΟ ............................................................................ Απαζηείηαζ 
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ΜΓΡΟ Β: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΆΡΘΡΟ 1 : Σνυπμξ Τπμαμθήξ Πνμζθμνχκ  

Οζ εκδζαθενυιεκμζ ηαθμφκηαζ κα οπμαάθμοκ ηδκ πνμζθμνά ημοξ εκηυξ ηθεζζημφ θαηέθμο, ζημκ μπμίμ εα 

ακαβνάθμκηαζ εοηνζκχξ: 

 δ θέλδ «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 μ πθήνδξ ηίηθμξ ηδξ Τπδνεζίαξ: «ΓΓΚΖΗΟ ΚΟΟΗΟΙΓΖΟ ΑΙΦΖΑ» 

 μ ανζειυξ ηαζ ημ εέια ημο δζαβςκζζιμφ 

 δ διενμιδκία δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ 

 ηα ζημζπεία ημο απμζημθέα 

Ιέζα ζημκ ηονίςξ θάηεθμ ημπμεεημφκηαζ, ζε λεπςνζζημφξ ζθναβζζιέκμοξ θαηέθμοξ πμο θένμοκ ηζξ εκδείλεζξ ημο 

ηονίςξ θαηέθμο, ηα ελήξ: 

1. Ηθεζζηυξ θάηεθμξ ιε ηδκ έκδεζλδ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», μ μπμίμξ εα πενζθαιαάκεζ: 

1.1. Παναζηαηζηυ εηπνμζχπδζδξ, εθυζμκ μζ πνμιδεεοηέξ ζοιιεηέπμοκ ζημ δζαβςκζζιυ ιε ακηζπνυζςπυ ημοξ 

1.2. Κα δδθχκεηαζ υηζ, μ πνμζθένςκ απμδέπεηαζ ακεπζθφθαηηα ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ Δζαηήνολδξ. 

1.3. ΣΤΠΟΠΟΖΕΙΓΚΟ ΓΚΣΤΠΟ ΤΠΓΤΘΤΚΕ ΔΕΘΩΕ (TEΤΔ) ημο αν. 79 ημο Κ. 4412/2016(Ιένμξ Δ) 

ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ εκδιενςιέκδ οπεφεοκδ δήθςζδ, ςξ πνμηαηανηηζηή απυδεζλδ πνμξ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ 

πζζημπμζδηζηχκ πμο εηδίδμοκ δδιυζζεξ ανπέξ ή ηνίηα ιένδ, επζαεααζχκμκηαξ υηζ μ οπμρήθζμξ μζημκμιζηυξ θμνέαξ 

πθδνμί ηζξ αηυθμοεεξ πνμτπμεέζεζξ: 

α) δεκ ανίζηεηαζ ζε ιία απυ ηζξ ηαηαζηάζεζξ ηςκ άνενςκ 73 ηαζ 74 ημο Κ.4412/2016 βζα ηζξ μπμίεξ μζ μζημκμιζημί 

θμνείξ απμηθείμκηαζ ή ιπμνμφκ κα απμηθεζζεμφκ, 

α) Σμ TEΤΔ οπμαάθθμοκ: μ κυιζιμξ εηπνυζςπμξ ημο μζημκμιζημφ θμνέα, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ημ ζζπφμκ ηαηαζηαηζηυ 

ή ημ πναηηζηυ εηπνμζχπδζήξ ημο ηαηά ημ πνυκμ οπμαμθήξ ηδξ πνμζθμνάξ ή αίηδζδξ ζοιιεημπήξ ή ημ ανιμδίςξ 

ελμοζζμδμηδιέκμ θοζζηυ πνυζςπμ κα εηπνμζςπεί ημκ μζημκμιζηυ θμνέα βζα δζαδζηαζίεξ ζφκαρδξ ζοιαάζεςκ ή βζα 

ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία ζφκαρδξ ζφιααζδξ. 

1.4. Απμδεζηηζηά έββναθα κμιζιμπμίδζδξ: 

α) Γζα ηα θοζζηά πνυζςπα κα πνμζημιζζηεί Έκανλδ Γπζηδδεφιαημξ απυ ηδκ ακηίζημζπδ Δδιυζζα Οζημκμιζηή Τπδνεζία 

ηαζ μζ ιεηααμθέξ ημο. 

α) Ηάεε ζοιιεηέπμκημξ διεδαπμφ ή αθθμδαπμφ κμµζημφ πνμζχπμο, υπςξ ημ ζζπφμκ ηαηαζηαηζηυ, ηαηά πενίπηςζδ, 

Φ.Γ.Η., ή επζηονςιέκμ ακηίβναθμ ή απυζπαζµα ημο ηαηαζηαηζημφ. ημζπεία ηαζ έββναθα απυ ηα μπμία πνέπεζ κα 

πνμηφπημοκ, μ Πνυεδνμξ ηαζ μ δζεοεφκςκ φιαμοθμξ ηαζ ηα ιέθδ ημο Δζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ ΑΓ, ηα οπυθμζπα 

πνυζςπα πμο έπμοκ δζηαίςια κα δεζιεφμοκ µε ηδκ οπμβναθή ημοξ, ημ κμµζηυ πνυζςπμ ηαζ ηα έββναθα ηδξ 

κμιζιμπμίδζδξ αοηχκ, ακ αοηυ δεκ πνμηφπηεζ εοεέςξ απυ ημ ηαηαζηαηζηυ ακαθυβςξ µε ηδ κμµζηή µμνθή ηςκ 

εηαζνεζχκ ή ηάεε άθθμο κμµζημφ πνμζχπμο, πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο από ην ΓΓΜΗ, ην νπνίν λα 

έρεη εθδνζεί ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ή λα πξνζθνκηζηεί ζηα έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

2. Ηθεζζηυξ θάηεθμξ ιε ηδκ έκδεζλδ «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ιε ζαθή ηεπκζηή πενζβναθή (Ιένμξ Γ). 

3. Ηθεζζηυξ θάηεθμξ ιε ηδκ έκδεζλδ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», υπμο ημπμεεηείηαζ δ μζημκμιζηή πνμζθμνά ζε δφμ 

ακηίβναθα. Ε μζημκμιζηή πνμζθμνά εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ: 

 ηδκ πνμζθενυιεκδ ηζιή πςνίξ ΦΠΑ 

 ημ πμζμζηυ ημο ΦΠΑ 

 ημκ ηςδζηυ ηαζ ηδκ ηζιή ημο Παναηδνδηδνίμο Σζιχκ ηδξ ΓΠΤ 
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Οζ πνμζθενυιεκεξ ηζιέξ εα πνέπεζ κα είκαζ ιζηνυηενεξ ή ίζεξ ηδξ ηζιήξ Παναηδνδηδνίμο. ε πενίπηςζδ πμο ημ 

πνμζθενυιεκμ είδμξ δεκ πενζθαιαάκεηαζ ζημ Παναηδνδηήνζμ Σζιχκ ή δεκ οπάνπεζ πθήνδξ ακηζζημζπία ηςκ ηεπκζηχκ 

ημο παναηηδνζζηζηχκ ιε ηακέκα απυ ηα είδδ ημο Παναηδνδηδνίμο, αοηυ πνέπεζ επίζδξ κα δδθχκεηαζ νδηά. 

ΆΡΘΡΟ 2 : Δζαδζηαζία Δζεκένβεζαξ Δζαβςκζζιμφ  

Ε ηαηαηφνςζδ εα βίκεζ ιε ηνζηήνζμ ηδκ Πθέμκ οιθένμοζα απυ Οζημκμιζηή άπμρδ Πνμζθμνά Απμηθεζζηζηά Βάζδ ηδξ 

Σζιήξ γηα θάζε α/α είδνπο μερσξηζηά ζηζξ πνμζθμνέξ πμο εεςνμφκηαζ ηεπκζηά απμδεηηέξ ζημ ζηάδζμ ηδξ ηεπκζηήξ 

αλζμθυβδζδξ. Ε ηεπκζηή αλζμθυβδζδ εα μθμηθδνςεεί ιε ηδκ ελέηαζδ ημο δείβιαημξ, βζα ηάεε είδμξ λεπςνζζηά, ημ μπμίμ 

πνέπεζ κα ηαηαηεεεί επί πμζκήξ απμηθεζζιμφ.  

Η ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ πξνϋπνινγηζκό (δειαδή ηελ ηηκή ηνπ 

Π.Σ. ή ηελ ελδεηθηηθή ηηκή).  

Ε απμζθνάβζζδ ηςκ πνμζθμνχκ εα δζεκενβδεεί απυ ηνζιεθή Γπζηνμπή ζε ζοβηεηνζιέκδ διένα ηαζ χνα ζημ πχνμ ημο 

Κμζμημιείμο. 

Απμζθναβίγεηαζ μ ηονίςξ θάηεθμξ πνμζθμνάξ, μ θάηεθμξ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ ηαεχξ ηαζ μ θάηεθμξ ηδξ 

ηεπκζηήξ πνμζθμνάξ, ιμκμβνάθμκηαζ δε ηαζ ζθναβίγμκηαζ απυ ημ ανιυδζμ υνβακμ υθα ηα δζηαζμθμβδηζηά πμο 

οπμαάθθμκηαζ ηαηά ημ ζηάδζμ αοηυ ηαζ δ ηεπκζηή πνμζθμνά ακά θφθθμ. ηδ ζοκέπεζα ημ ανιυδζμ υνβακμ εθέβπεζ ηδκ 

πθδνυηδηα ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ ηαζ αλζμθμβεί ηζξ ηεπκζηέξ πνμζθμνέξ ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηδξ 

πανμφζαξ δζαηήνολδξ.  

Ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηςκ παναπάκς ζηαδίςκ, ημ ανιυδζμ υνβακμ πνμααίκεζ ζηδκ απμζθνάβζζδ 

ημο μζημκμιζημφ ιένμοξ ηςκ ηεπκζηά απμδεηηχκ πνμζθμνχκ. 

Γπζζδιαίκεηαζ υηζ εθ’υζμκ μθμηθδνςεεί δ αλζμθυβδζδ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ ηαεχξ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ 

πνμζθμνχκ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ηυηε, ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ επζηνμπήξ, ηαζ ζε εθανιμβή ηδξ παν. 4 ημο αν. 117 ημο 

Κ.4412/2016, δ απμζθνάβζζδ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ ιπμνεί κα βίκεζ ηαηά ηδκ ίδζα ζοκεδνίαζδ. 

Οζ θάηεθμζ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ βζα υζεξ πνμζθμνέξ δεκ ηνίεδηακ ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ 

θμζπχκ ζημζπείςκ απμδεηηέξ δεκ απμζθναβίγμκηαζ αθθά επζζηνέθμκηαζ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ 

ηδξ δζαδζηαζίαξ ημο δζαβςκζζιμφ. 

Ηαηυπζκ ζοκηάζζεζ πναηηζηυ ζημ μπμίμ ηαηαπςνεί υζμοξ οπέααθακ πνμζθμνέξ, ηα απμηεθέζιαηα ημο εθέβπμο ηςκ 

δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ ηαζ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηςκ ηεπκζηχκ πνμζθμνχκ, ηαεχξ ηαζ ημοξ θυβμοξ ηοπυκ 

απυννζρδξ ζοιιεηεπυκηςκ απυ ηδ ζοκέπεζα ημο δζαβςκζζιμφ. 

Όηακ μ ακάδμπμξ μ μπμίμξ πνμζθένεζ ηδ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ ηζιή δεκ πνμζημιίζεζ έκα ή 

πενζζζυηενα απυ ηα έββναθα ηαζ ηα δζηαζμθμβδηζηά πμο πνμαθέπμκηαζ ζηδκ πανμφζα δζαηήνολδ, δ ηαηαηφνςζδ 

βίκεηαζ ζημκ ακάδμπμ ιε ηδκ αιέζςξ επυιεκδ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ ηζιή. ε πενίπηςζδ πμο ηαζ 

αοηυξ δεκ πνμζημιίζεζ έκα ή πενζζζυηενα απυ ηα έββναθα ηαζ δζηαζμθμβδηζηά ηα μπμία απαζημφκηαζ ηαηά ηα 

ακςηένς, δ ηαηαηφνςζδ βίκεηαζ ζημκ ακάδμπμ ιε ηδκ αιέζςξ επυιεκδ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ 

ηζιή ηαζ μφης ηαε΄ ελήξ. Ακ ηακέκαξ απυ ημοξ ακαδυπμοξ δεκ πνμζημιίζεζ έκα ή πενζζζυηενα απυ ηα έββναθα ηαζ 

δζηαζμθμβδηζηά ηα μπμία απαζημφκηαζ απυ αοηέξ, μ δζαβςκζζιυξ ιαηαζχκεηαζ. 

ε πενίπηςζδ πμο οπάνπμοκ ζζυηζιεξ ή ζζμδφκαιεξ πνμζθμνέξ ηεθζηυξ ακάδμπμξ επζθέβεηαζ μ ιεζμδυηδξ ιεηά απυ 

ηθήνςζδ. Ε ηθήνςζδ βίκεηαζ εκχπζμκ ημο ανιυδζμο ζοθθμβζημφ μνβάκμο ηαζ πανμοζία ηςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ 

(κ.4412/2016 Άνενμ 90) 

Ε οπμαμθή ιυκμ ιίαξ πνμζθμνάξ δεκ απμηεθεί ηχθοια βζα ηδ ζοκέπζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ ηδκ 

ακάεεζδ ηδξ ζφιααζδξ (κ.4412/2016 άνενμ 117 παν.3) 

Ε ηαηαηφνςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο δζαβςκζζιμφ, εα βίκεζ απυ ημ Δζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ημο Κμζμημιείμο ηαζ εα 

ακαημζκςεεί εββνάθςξ ζημκ ακαηδνοπεέκηα Πνμιδεεοηή. 
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Ε ανιυδζα επζηνμπή ιπμνεί κα ηαθεί ημοξ πνμζθένμκηεξ κα δζεοηνζκίγμοκ ή κα ζοιπθδνχκμοκ ηα έββναθα ή ηα 

δζηαζμθμβδηζηά ζοιιεημπήξ πμο έπμοκ οπμαάθεζ. Ε πζμ πάκς δζεοηνίκζζδ ή δ ζοιπθήνςζδ αθμνά ιυκμ ζηζξ αζάθεζεξ, 

επμοζζχδεζξ πθδιιέθεζεξ ή πνυδδθα ηοπζηά ζθάθιαηα πμο επζδέπμκηαζ δζυνεςζδ ή ζοιπθήνςζδ, ζδίςξ δε πανάθεζρδ 

ιμκμβναθχκ, δζαηεημιιέκδ ανίειδζδ, εθαηηχιαηα ζοζηεοαζίαξ ηαζ ζήιακζδξ ημο θαηέθμο ηαζ ηςκ οπμθαηέθςκ ηςκ 

πνμζθμνχκ ή αζηήζεςκ ζοιιεημπήξ, θεηηζηέξ ηαζ θναζηζηέξ απμηθίζεζξ ηςκ εββνάθςκ ηδξ πνμζθμνάξ απυ ηδκ 

μνμθμβία ηςκ εββνάθςκ ηδξ ζφιααζδξ, πμο δεκ επζθένμοκ έκκμιεξ ζοκέπεζεξ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ, εθθείρεζξ 

ςξ πνμξ ηα κμιζιμπμζδηζηά ζημζπεία, πθδιιεθήξ ζήιακζδ ακηζβνάθςκ πμο εηδίδμκηαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο 

άνενμο 1 ημο κ.4250/2014 (Α΄ 74), ιεηαθνάζεςκ ηαζ θμζπχκ πζζημπμζδηζηχκ ή αεααζχζεςκ, δζαθμνμπμίδζδ ηδξ δμιήξ 

ηςκ εββνάθςκ ηδξ πνμζθμνάξ απυ ηα οπμδείβιαηα, οπμπνεςηζηά ή ιδ, πμο εεζπίγμκηαζ ιε κυιμ, ηακμκζζηζηέξ 

πνάλεζξ ή ηα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ. Ε ζοιπθήνςζδ ή δ δζεοηνίκζζδ δεκ επζηνέπεηαζ κα έπεζ ςξ ζοκέπεζα 

ιεηαβεκέζηενδ ακηζηαηάζηαζδ ή οπμαμθή εββνάθςκ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ημοξ υνμοξ ηδξ δζαηήνολδξ, αθθά ιυκμ ηδ 

δζεοηνίκζζδ ή ζοιπθήνςζδ, αηυιδ ηαζ ιε κέα έββναθα, εββνάθςκ ή δζηαζμθμβδηζηχκ πμο έπμοκ ήδδ οπμαθδεεί. 

πεηζηά ιε ηδκ επζηφνςζδ ακηζβνάθςκ εββνάθςκ, ζζπφεζ ημ άνενμ 1 ημο Κ.4250/2014. Ε ανιυδζα επζηνμπή ιπμνεί κα 

ηαθεί εββνάθςξ ημοξ πνμζθένμκηεξ κα δζεοηνζκίζμοκ, ιέζα ζε εφθμβδ πνμεεζιία, ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ηεπκζηήξ ή 

μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ πμο έπμοκ οπμαάθεζ, ακ πενζέπεζ αζάθεζεξ ήζζμκμξ ζδιαζίαξ, αηέθεζεξ, επμοζζχδεζξ 

παναθείρεζξ ή πνυδδθα ηοπζηά ή οπμθμβζζηζηά ζθάθιαηα πμο δ επζηνμπή ηνίκεζ υηζ ιπμνμφκ κα εεναπεοημφκ. Ε 

δζεοηνίκζζδ αοηή δεκ πνέπεζ κα έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ μοζζχδδ αθθμίςζδ ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ δεκ πνέπεζ κα 

πνμζδίδεζ αεέιζημ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πνμζθμνά ζε ζπέζδ ιε ηζξ θμζπέξ.  

H επζηνμπή δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ, ιε αζηζμθμβδιέκδ εζζήβδζή ηδξ , ιπμνεί κα πνμηείκεζ ηδκ ηαηαηφνςζδ ηδξ 

οπδνεζίαξ βζα μθυηθδνδ , ιεβαθφηενδ ή ιζηνυηενδ πμζυηδηα ηαηά πμζμζηυ ιέπνζ 30% ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 104 ημο 

Κ.4412/2016. Ε ηεθζηή ηαηαηονςεείζα πμζυηδηα εα δζαιμνθςεεί ιε ηνυπμ χζηε κα ηαθφρεζ ημ εβηνζεέκ πμζυ ηδξ 

δζαηήνολδξ. 

ημκ πνμιδεεοηή πμο εα βίκεζ ηαηαηφνςζδ ημ Κμζμημιείμ απμζηέθθεζ ζπεηζηή ακαημίκςζδ πμο ακαθένεζ ηαζ ηδκ 

πνμεεζιία οπμβναθήξ ηδξ ζφιααζδξ. 

ΆΡΘΡΟ 3 : ΣΖΙΓ ΠΡΟΦΟΡΩΚ - ΚΟΙΖΙΑ 

Οζ ηζιέξ εα πνέπεζ κα δίδμκηαζ ζε εονχ (€) ηαζ εα ακαβνάθμκηαζ μθμβνάθςξ ηαζ ανζειδηζηχξ. Πνμζθμνέξ πμο δε 

δίκμοκ ηζξ ηζιέξ ζε εονχ ή πμο ηαεμνίγμοκ ζπέζδ εονχ ιε λέκμ κυιζζια εα απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ. 

Ε ακαβναθή ηδξ ηζιήξ ζε εονχ ιπμνεί κα βίκεηαζ ιε δφμ ή ηαζ πενζζζυηενα δεηαδζηά ρδθία (άκεο μνίμο), εθυζμκ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζε εκδζάιεζμοξ οπμθμβζζιμφξ. Σμ βεκζηυ ζφκμθμ ζηνμββοθμπμζείηαζ ζε δομ δεηαδζηά ρδθία, πνμξ ηα 

άκς εάκ ημ ηνίημ δεηαδζηυ ρδθίμ είκαζ ίζμ ή ιεβαθφηενμ ημο πέκηε ή πνμξ ηα ηάης εάκ είκαζ ιζηνυηενμ ημο πέκηε. 

Γθυζμκ απυ ηδκ πνμζθμνά δεκ πνμηφπηεζ ιε ζαθήκεζα δ πνμζθενυιεκδ ηζιή ή δεκ δίκεηαζ εκζαία ηζιή βζα μθυηθδνδ 

ηδκ πνμζθενυιεκδ πμζυηδηα είδμοξ, δ πνμζθμνά απμννίπηεηαζ ςξ απανάδεηηδ. 

ΆΡΘΡΟ 4 : ΥΡΟΚΟ ΖΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΚ 

Οζ πνμζθμνέξ ζζπφμοκ ηαζ δεζιεφμοκ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ επί εηαηυκ είημζζ (120) διενμθμβζαηέξ διένεξ απυ ηδκ 

επυιεκδ ηδξ δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ. Πνμζθμνά πμο μνίγεζ πνυκμ ζζπφμξ ιζηνυηενμ ημο πνμακαθενυιεκμο, 

απμννίπηεηαζ ςξ απανάδεηηδ. 

Γάκ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ηθήεδηακ κα παναηείκμοκ ηδκ ζζπφ ηςκ πνμζθμνχκ ημοξ ηαζ απμδέπεδηακ ηδκ πανάηαζδ, μζ 

πνμζθμνέξ ημοξ ζζπφμοκ ηαζ ημοξ δεζιεφμοκ ηαζ βζα ημ επζπθέμκ αοηυ πνμκζηυ δζάζηδια. 

ΆΡΘΡΟ 5 : ΑΚΣΖΠΡΟΦΟΡΓ  

Ακηζπνμζθμνέξ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ. ε πενίπηςζδ οπμαμθήξ ημοξ, απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ. 
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ΆΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑΔΟΕ - ΠΑΡΑΘΑΒΕ 

Ε πανάδμζδ ημο είδμοξ ζημ Κμζμημιείμ εα βίκεηαζ ηιδιαηζηά, ηαηυπζκ έββναθδξ παναββεθίαξ απμζηαθείζαξ ιε 

ηδθεμιμζμηοπία (fax), εκηυξ ηνζχκ (3) ενβάζζιςκ διενχκ απυ ηδκ θήρδ αοηήξ. 

ΆΡΘΡΟ 7 : ΠΘΕΡΩΙΕ - ΗΡΑΣΕΓΖ  

Ε πθδνςιή ημο πνμιδεεοηή εα βίκεηαζ εκηυξ ελήκηα (60) διενχκ απυ ηδκ οπμαμθή ημο ηζιμθμβίμο, αάζεζ ηςκ 

κμιίιςκ δζηαζμθμβδηζηχκ πθδνςιήξ ηαζ ιεηά απυ έβηνζζδ ημο ζπεηζημφ πνδιαηζημφ εκηάθιαημξ. 

Ο πνμιδεεοηήξ οπυηεζηαζ ζηζξ κυιζιεξ ηναηήζεζξ. Ο ΦΠΑ αανφκεζ ημ Κμζμημιείμ. 

ΆΡΘΡΟ 8 : ΓΓΓΤΕΓΖ 

Ο ζοιιεηέπςκ ζημκ μπμίμ έβζκε δ ηαηαηφνςζδ οπμπνεμφηαζ κα πνμζέθεεζ ιέζα ζε είημζζ (20) διένεξ απυ ηδκ 

ημζκμπμίδζδ ηδξ ακαημίκςζδξ βζα ηδκ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ πνμζημιίγμκηαξ ηαζ ηδκ εββφδζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ ίζδξ 

ιε ημ 5% ηδξ ζοιααηζηήξ αλίαξ.  

Ε εββφδζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ πενζθαιαάκεζ: 

 ημκ ανζειυ ηδξ ζπεηζηήξ ζφιααζδξ ηαζ ηδκ ζπεηζηή. 

 ηδκ διενμιδκία θήλδξ ηδξ ζζπφμξ ηδξ εββφδζδξ (Ε εββοδηζηή επζζημθή ηαθήξ εηηέθεζδξ πνέπεζ κα έπεζ ζζπφ 

ημοθάπζζημκ δεηαηεζζάνςκ (14) ιδκχκ). 

ε πενίπηςζδ πμο πενάζεζ άπναηηδ δ πζμ πάκς πνμεεζιία ή μ ακάδμπμξ δεκ πνμζέθεεζ κα οπμβνάρεζ ηδ ζφιααζδ 

ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ ιε απυθαζδ ημο ανιυδζμο βζα ηδ δζμίηδζδ θμνέα μνβάκμο, φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ ημο 

ανιυδζμο μνβάκμο, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 203 ημο Κ.4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 9 : ΥΡΟΚΟ ΖΥΤΟ ΤΙΒΑΕ 

Ε ζφιααζδ πμο εα οπμβναθεί εα έπεζ ζζπφ απυ ηδκ διενμιδκία οπμβναθήξ ηδξ ιέπνζ ηδκ πανάδμζδ ηςκ εζδχκ.  

Ε πανμφζα ζφιααζδ εα ιπμνεί κα δζαηυπηεηαζ ιμκμιενχξ απυ ηδκ εκημθμδυπμ Τπδνεζία ή κα ακαπνμζανιυγεηαζ ιε 

ημζκή ζοιθςκία ηςκ δφμ ιενχκ ακ οπμβναθεί άθθδ ζφιααζδ ζηα πθαίζζα ηςκ Τπδνεζζχκ ημο Γθθδκζημφ Δδιμζίμο ιε 

ζοιθενυιεκμοξ υνμοξ βζα υιμζμ πνμσυκ-οπδνεζία ή ακ ηεεμφκ ζε ζζπφ κέμζ Κυιμζ-Δζαηάλεζξ-Οδδβίεξ βζα ημ πνμσυκ-

οπδνεζία. 

ΆΡΘΡΟ 10 : ΓΚΣΑΓΖ - ΠΡΟΦΤΓΓ 

φιθςκα ιε ημ άνενμ 127 ημο Κ. 4412/2016: 

ΆΡΘΡΟ 11 : ΠΟΖΚΖΗΓ ΡΕΣΡΓ  

Γηηυξ απυ ηζξ ηονχζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζημκ Κ.4412/2016, μ Πνμιδεεοηήξ εα αανφκεηαζ ηαζ βζα ηάεε γδιζά πμο 

ηοπυκ εα πνμηφρεζ ζημ Κμζμημιείμ απυ ηδ ιδ εηηέθεζδ ή ηαηή εηηέθεζδ ηδξ ζπεηζηήξ ζφιααζδξ. 

Απμννίπημκηαζ πνμζθμνέξ επζπεζνήζεςκ πμο ηαηά πανάααζδ ηςκ άνενςκ 138 ηαζ 182 ηδξ Δζεεκμφξ φιααζδξ 

Γνβαζίαξ απαζπμθμφκ ή εηιεηαθθεφμκηαζ ακδθίημοξ ηάης ηςκ 15 εηχκ. 

ΆΡΘΡΟ 12 : ΓΥΓΙΤΘΓΖΑ – ΤΓΗΡΟΤΓΖ ΤΙΦΓΡΟΚΣΩΚ 

Σμ Κμζμημιείμ, ιε ζημπυ ηδκ πνμζηαζία ημο ειπζζηεοηζημφ παναηηήνα ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο πανέπεζ ζημκ Ακάδμπμ, 

απαζηεί Γπειφεεζα, υπςξ μνίγεηαζ ζηo άνενo 21 ημο Κ.4412/2016, ηαεχξ δίκεζ έιθαζδ ζηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 24 

ημο ίδζμο κυιμο, πενί ζοβηνμφζεςκ ζοιθενυκηςκ ιεηαλφ ηςκ ζοιααθθμιέκςκ. 
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ΜΓΡΟ Γ: ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΆΡΘΡΟ 13 :ΓΓΚΖΗΓ ΠΡΟΔΖΑΓΡΑΦΓ - ΓΖΔΕ - ΠΟΟΣΕΣΓ 

α/α ΓΙΔΟ ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ΣΓΜ) 

ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΤΜΠ. ΦΠΑ 

1 εκηυκζα θεοηά 

εκηυκζα πνχιαημξ θεοημφ, ζφκεεζδ 

70 % ααιααηενυ ηαζ 30 % 

πμθοεζηένα (πενίπμο). Κα ακηέπμοκ 

ζηδ ζοπκή πνήζδ, πθφζζιμ, 

πθςνζχζεζξ. Κα έπεζ βφνζζια πάκς-

ηάης. Κα ιδκ πκμοδζάγεζ ηαζ 

απεθεοεενχκεζ ζκίδζα. Δζαζηάζεςκ 

1,60x2,50 (πενίπμο). 

220 5,96 € 

2 Ημοαένηεξ πζηέ 

Ημοαένηεξ πνχιαημξ θεοημφ, 

ααιααηενέξ 100 % δζαζηάζεςκ 

1,60x2,50 (πενίπμο). Κα έπεζ βφνζζια 

πάκς-ηάης ηαζ μφβζα ζηα πθάβζα βζα 

κα ιδκ θεείνεηαζ. Ύθακζδ ηορέθδξ. 

80 14,64 € 

3 
Ημοαένηεξ Αηνοθζηέξ 

(ΖΓΘ- ΠΟΡΣΟΗΑΘΖ) 

Ημοαένηεξ πνχιαημξ ζζέθ - 

πμνημηαθί, αηνοθζηέξ δζαζηάζεςκ 

1,60x2,50 (πενίπμο). Κα έπεζ 

πενζθενεζαηά θάζα βζα κα ιδκ 

θεείνεηαζ. 

35 22,15 € 

4 Ιαλζθάνζα 

Ιαλζθάνζα 45x65 (πενίπμο), 

πθεκυιεκα, ελςηενζηά απυ φθαζια 

ορδθήξ ακημπήξ, ηαζ βέιζζδ 

οαθμαάιααηα, βζα κα είκαζ εφηαιπηα 

ηαζ ιεηά ημ πθφζζιμ. 

45 5,21 € 
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α/α ΓΙΔΟ ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ΣΓΜ) 

ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΤΜΠ. ΦΠΑ 

5 
Ιαλζθάνζα 

(αδζάανμπα) 

Σμ αδζάανμπμ ιαλζθάνζ  κα έπεζ ηζξ 

παναηάης ζδζυηδηεξ: 

 Κα είκαζ αδζάανμπμ ηαζ 

ειπμηζζιέκμ ζε εζδζηή 

ιζηνμαζμζηαηζηή ηαζ 

ααηηδνζδζμζηαηζηή μοζία, 

χζηε κα ιδκ εοκμεί ηδκ 

ακάπηολδ ιζηνμαίςκ, 

ααηηδνζδίςκ ηθπ.. 

 Κα είκαζ μζημθμβζηυ, ιδ ημλζηυ 

ηαζ κα ιδκ πενζέπεζ PVC, 

θμνιαθδεΰδδ ή άθθεξ ημλζηέξ 

μοζίεξ.  

 Κα ιδκ πνμηαθεί αθθενβίεξ.  

 Κα ιδκ ηαηαηναηά μζιέξ. 

 Κα είκαζ παιδθήξ 

ακαθθελζιυηδηαξ 

(αναδφηαοζημ).  

 Κα ιδκ ηζαθαηχκεζ 

ζδιακηζηά. 

 Κα είκαζ ιαθαηυ ηαζ κα ιδκ 

δδιζμονβεί εμνφαμοξ.  

 Κα είκαζ αενμδζαπεναηυ. 

 Κα ιδκ αθθμζχκεηαζ απυ 

αζμθμβζηά οβνά, θάνιαηα ηαζ 

εθαζχδδξ μοζίεξ.  

 Κα θένεζ θενιμοάν.  

 Κα ιπμνεί κα πθοεεί ζημ 

πθοκηήνζμ. 

30 12,16 € 

6 Ιαλζθανμεήηεξ 

Ιαλζθανμεήηεξ θεοηέξ 50x70 

(πενίπμο), κα ακηέπμοκ ζηδ ζοπκή 

πνήζδ, πθφζζιμ, πθςνζχζεζξ. φκεεζδ 

70 % ααιααηενυ ηαζ 30 % 

πμθοεζηένα (πενίπμο). 

110 1,34 € 
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α/α ΓΙΔΟ ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ΣΓΜ) 

ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΤΜΠ. ΦΠΑ 

7 
Θήηεξ βζα ιαλζθάνζα 

(αδζάανμπεξ) 

Ε ελςηενζηή αδζάανμπδ εήηδ 

ηάθοιια κα έπεζ ηζξ παναηάης 

ζδζυηδηεξ: 

 Κα είκαζ αδζάανμπμ ηαζ 

ειπμηζζιέκμ ζε εζδζηή 

ιζηνμαζμζηαηζηή ηαζ 

ααηηδνζδζμζηαηζηή μοζία, 

χζηε κα ιδκ εοκμεί ηδκ 

ακάπηολδ ιζηνμαίςκ, 

ααηηδνζδίςκ ηθπ.. 

 Κα είκαζ μζημθμβζηυ, ιδ ημλζηυ 

ηαζ κα ιδκ πενζέπεζ PVC, 

θμνιαθδεΰδδ ή άθθεξ ημλζηέξ 

μοζίεξ.  

 Κα ιδκ πνμηαθεί αθθενβίεξ.  

 Κα ιδκ ηαηαηναηά μζιέξ. 

 Κα είκαζ παιδθήξ 

ακαθθελζιυηδηαξ 

(αναδφηαοζημ).  

 Κα ιδκ ηζαθαηχκεζ 

ζδιακηζηά. 

 Κα είκαζ ιαθαηυ ηαζ κα ιδκ 

δδιζμονβεί εμνφαμοξ.  

 Κα είκαζ αενμδζαπεναηυ. 

 Κα ιδκ αθθμζχκεηαζ απυ 

αζμθμβζηά οβνά, θάνιαηα ηαζ 

εθαζχδδξ μοζίεξ.  

 Κα θένεζ θενιμοάν.  

 Κα ιπμνεί κα πθοεεί ζημ 

πθοκηήνζμ. 

40 5,96 € 

 

Απαηηείηαη δείγκα γηα όια ηα είδε ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε νξζή ηερληθή αμηνιόγεζε. 
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ΜΓΡΟ Δ: ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΓΝΟ ΈΝΣΤΠΟ ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

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

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

 Οκμιαζία: 5
η
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΓΚΖΗΟ ΚΟΟΗΟΙΓΖΟ ΑΙΦΖΑ 

 Ηςδζηυξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ / Ακαεέημκηα Φμνέα ΗΕΙΔΕ : 99221895 

 Σαποδνμιζηή δζεφεοκζδ / Πυθδ / Σαπ. Ηςδζηυξ:  Οζηζζιυξ Δνμζμπςνίμο, 33100 Άιθζζζα 

 Ανιυδζμξ βζα πθδνμθμνίεξ: κούρα Π. 

 Σδθέθςκμ: 2265350131 

 Εθ. ηαποδνμιείμ: diax2@gnamfissas.gr 

 Δζεφεοκζδ ζημ Δζαδίηηομ (δζεφεοκζδ δζηηοαημφ ηυπμο) (εάν σπάρτει): www.gnamfissas.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

 Σίηθμξ ή ζφκημιδ πενζβναθή ηδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ζπεηζημφ CPV:  

 Ηςδζηυξ ζημ ΗΕΙΔΕ: [-] 

 Ε ζφιααζδ ακαθένεηαζ ζε ένβα, πνμιήεεζεξ, ή οπδνεζίεξ : προμήθειες 

 Γθυζμκ οθίζηακηαζ, έκδεζλδ φπανλδξ ζπεηζηχκ ηιδιάηςκ : [Καζ] 

 - Ανζειυξ ακαθμνάξ πμο απμδίδεηαζ ζημκ θάηεθμ απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή (εάν σπάρτει): 

ΜΓΡΟ ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πθήνδξ Γπςκοιία: [   ] 

Ανζειυξ θμνμθμβζημφ ιδηνχμο (ΑΦΙ): 

Γάκ δεκ οπάνπεζ ΑΦΙ ζηδ πχνα εβηαηάζηαζδξ ημο μζημκμιζημφ 

θμνέα, ακαθένεηε άθθμκ εεκζηυ ανζειυ ηαοημπμίδζδξ, εθυζμκ 

απαζηείηαζ ηαζ οπάνπεζ  

[   ] 

Σαποδνμιζηή δζεφεοκζδ: [……] 

Ανιυδζμξ ή ανιυδζμζi : 

Σδθέθςκμ: 

Εθ. ηαποδνμιείμ: 

Δζεφεοκζδ ζημ Δζαδίηηομ (δζεφεοκζδ δζηηοαημφ ηυπμο) (εάκ 

οπάνπεζ): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Γθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Οκμιαηεπχκοιμ ζοκμδεουιεκμ απυ ηδκ διενμιδκία ηαζ ημκ 

ηυπμ βέκκδζδξ εθυζμκ απαζηείηαζ: 

[……] 

[……] 

Θέζδ/Γκενβχκ οπυ ηδκ ζδζυηδηα [……] 

Σαποδνμιζηή δζεφεοκζδ: [……] 

Σδθέθςκμ: [……] 
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Εθ. ηαποδνμιείμ: [……] 

Γάκ πνεζάγεηαζ, δχζηε θεπημιενή ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηδκ 

εηπνμζχπδζδ (ηζξ ιμνθέξ ηδξ, ηδκ έηηαζδ, ημκ ζημπυ …): 

[……] 

ΜΓΡΟ ΙΙI: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ημ άνενμ 73 παν. 1 μνίγμκηαζ μζ αηυθμοεμζ θυβμζ απμηθεζζιμφ: 

1. οιιεημπή ζε εβηθδιαηζηή μνβάκςζδ. 

2. Δςνμδμηία 

3. Απάηδ 

4. Σνμιμηναηζηά εβηθήιαηα ζοκδευιεκα ιε ηνμιμηναηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

5. Κμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ ή πνδιαημδυηδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ 

6. Παζδζηή ενβαζία ηαζ άθθεξ ιμνθέξ ειπμνίαξ ακενχπςκ 

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάκηδζδ: 

Τπάνπεζ ηεθεζίδζηδ ηαηαδζηαζηζηή απυθαζδ εηο βάξνο 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πνμζχπμο ημ 

μπμίμ είκαζ ιέθμξ ημο δζμζηδηζημφ, δζεοεοκηζημφ ή 

επμπηζημφ ημο μνβάκμο ή έπεζ ελμοζία εηπνμζχπδζδξ, 

θήρδξ απμθάζεςκ ή εθέβπμο ζε αοηυ βζα έκακ απυ ημοξ 

θυβμοξ πμο παναηίεεκηαζ ακςηένς (ζδιεία 1-6), ή 

ηαηαδζηαζηζηή απυθαζδ δ μπμία έπεζ εηδμεεί πνζκ απυ 

πέκηε έηδ ηαηά ημ ιέβζζημ ή ζηδκ μπμία έπεζ μνζζηεί 

απεοεείαξ πενίμδμξ απμηθεζζιμφ πμο ελαημθμοεεί κα 

ζζπφεζ; 

[] Καζ [] Όπζ 

 

 

Γάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά, 

ακαθένεηε: (δζαδζηηοαηή δζεφεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ 

έηδμζδξ, επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ): 

[……][……][……][……] 

 

Γάλ λαη, ακαθένεηαζ: 

α) Ειενμιδκία ηδξ ηαηαδζηαζηζηήξ απυθαζδξ 

πνμζδζμνίγμκηαξ πμζμ απυ ηα ζδιεία 1 έςξ 6 αθμνά ηαζ 

ημκ θυβμ ή ημοξ θυβμοξ ηδξ ηαηαδίηδξ, 

α) Πνμζδζμνίζηε πμζμξ έπεζ ηαηαδζηαζηεί [ ]· 

β) Γάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε: 

α) Ειενμιδκία:[   ],  

ζδιείμ-(-α): [   ],  

θυβμξ(-μζ):[   ] 

α) [……] 

β) Δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο απμηθεζζιμφ [……] ηαζ ζπεηζηυ(-

ά) ζδιείμ(-α) [   ] 

Γάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά, 

ακαθένεηε: (δζαδζηηοαηή δζεφεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ 

έηδμζδξ, επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ): 

[……][……][……][……] 

ε πενίπηςζδ ηαηαδζηαζηζηήξ απυθαζδξ, μ μζημκμιζηυξ 

θμνέαξ έπεζ θάαεζ ιέηνα πμο κα απμδεζηκφμοκ ηδκ 

αλζμπζζηία ημο πανά ηδκ φπανλδ ζπεηζημφ θυβμο 

απμηθεζζιμφ («απηνθάζαξζε») 

[] Καζ [] Όπζ 

Γάλ λαη, πενζβνάρηε ηα ιέηνα πμο θήθεδηακ: [……] 

 

B: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 
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1) Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ έπεζ εηπθδνχζεζ υθεξ ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηδκ Γθθάδα ηαζ ζηδ 

πχνα ζηδκ μπμία είκαζ ηοπυκ εβηαηεζηδιέκμξ ; 

[] Καζ [] Όπζ 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ έπεζ, ελ γλώζεη ηνπ, αεεηήζεζ ηηο 

ππνρξεώζεηο ημο ζημοξ ημιείξ ημο πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ 

[] Καζ [] Όπζ 

Γάλ λαη, μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ έπεζ θάαεζ ιέηνα πμο κα 

απμδεζηκφμοκ ηδκ αλζμπζζηία ημο πανά ηδκ φπανλδ 

αοημφ ημο θυβμο απμηθεζζιμφ («αοημηάεανζδ»); 

[] Καζ [] Όπζ 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πενζβνάρηε ηα ιέηνα πμο θήθεδηακ: 

[…….............] 

Βνίζηεηαζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζε μπμζαδήπμηε απυ ηζξ 

αηυθμοεεξ ηαηαζηάζεζξ: 

α) πηχπεοζδ, ή  

α) δζαδζηαζία ελοβίακζδξ, ή 

β) εζδζηή εηηαεάνζζδ, ή 

δ) ακαβηαζηζηή δζαπείνζζδ απυ εηηαεανζζηή ή απυ ημ 

δζηαζηήνζμ, ή 

ε) έπεζ οπαπεεί ζε δζαδζηαζία πηςπεοηζημφ ζοιαζααζιμφ, 

ή  

ζη) ακαζημθή επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ή  

γ) ζε μπμζαδήπμηε ακάθμβδ ηαηάζηαζδ πνμηφπημοζα 

απυ πανυιμζα δζαδζηαζία πνμαθεπυιεκδ ζε εεκζηέξ 

δζαηάλεζξ κυιμο 

Γάκ καζ: 

- Παναεέζηε θεπημιενή ζημζπεία: 

- Δζεοηνζκίζηε ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ ςζηυζμ μ 

μζημκμιζηυξ θμνέαξ, εα δφκαηαζ κα εηηεθέζεζ ηδ ζφιααζδ, 

θαιαακυιεκδξ οπυρδ ηδξ εθανιμζηέαξ εεκζηήξ 

κμιμεεζίαξ ηαζ ηςκ ιέηνςκ ζπεηζηά ιε ηδ ζοκέπζζδ ηδξ 

επζπεζνδιαηζηήξ ημο θεζημονβίαξ οπυ αοηέξ ηζξ 

πενζζηάζεζξ 

Γάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά, 

[] Καζ [] Όπζ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

(δζαδζηηοαηή δζεφεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ, 

επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ): 

[……][……][……] 
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ακαθένεηε: 

Έρεη δηαπξάμεη μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα; 

Γάκ καζ, κα ακαθενεμφκ θεπημιενείξ πθδνμθμνίεξ: 

 

[] Καζ [] Όπζ 

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

Γάλ λαη, έπεζ θάαεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ιέηνα 

αοημηάεανζδξ;  

[] Καζ [] Όπζ 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πενζβνάρηε ηα ιέηνα πμο θήθεδηακ:  

[..........……] 

 

Έρεη ζπλάςεη μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζπκθσλίεο ιε 

άθθμοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε 

ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Γάκ καζ, κα ακαθενεμφκ θεπημιενείξ πθδνμθμνίεξ: 

[] Καζ [] Όπζ 

[…...........] 

Γάλ λαη, έπεζ θάαεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ιέηνα 

αοημηάεανζδξ;  

[] Καζ [] Όπζ 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πενζβνάρηε ηα ιέηνα πμο θήθεδηακ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ 

ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ: θυβς ηδξ ζοιιεημπήξ ημο 

ζηδ δζαδζηαζία ακάεεζδξ ηδξ ζφιααζδξ; 

Γάλ λαη, κα ακαθενεμφκ θεπημιενείξ πθδνμθμνίεξ: 

[] Καζ [] Όπζ 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επζπείνδζδ 

ζοκδεδειέκδ ιε αοηυκ ζπκβνπιέο ζηδκ ακαεέημοζα 

ανπή ή ζημκ ακαεέημκηα θμνέα ή έπεζ ιε άθθμ ηνυπμ 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηδξ δζαδζηαζίαξ 

ζφκαρδξ ηδξ ζφιααζδξ; 

Γάλ λαη, κα ακαθενεμφκ θεπημιενείξ πθδνμθμνίεξ: 

[] Καζ [] Όπζ 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έπεζ επζδείλεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζμαανή ή 

επακαθαιαακυιεκδ πθδιιέθεζαii ηαηά ηδκ εηηέθεζδ 

μοζζχδμοξ απαίηδζδξ ζημ πθαίζζμ πνμδβμφιεκδξ 

δδιυζζαξ ζφιααζδξ, πνμδβμφιεκδξ ζφιααζδξ ιε 

ακαεέημκηα θμνέα ή πνμδβμφιεκδξ ζφιααζδξ 

παναπχνδζδξ πμο είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ πνυςνδ 

ηαηαββεθία ηδξ πνμδβμφιεκδξ ζφιααζδξ , απμγδιζχζεζξ ή 

άθθεξ πανυιμζεξ ηονχζεζξ;  

Γάλ λαη, κα ακαθενεμφκ θεπημιενείξ πθδνμθμνίεξ: 

[] Καζ [] Όπζ 

[….................] 

Γάλ λαη, έπεζ θάαεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ιέηνα 

αοημηάεανζδξ;  

[] Καζ [] Όπζ 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πενζβνάρηε ηα ιέηνα πμο θήθεδηακ: 

[……] 

Ιπμνεί μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ κα επζαεααζχζεζ υηζ: 

α) δεκ έπεζ ηνζεεί έκμπμξ ζμαανχκ ρεοδχκ δδθχζεςκ 

ηαηά ηδκ πανμπή ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο απαζημφκηαζ βζα 

ηδκ ελαηνίαςζδ ηδξ απμοζίαξ ηςκ θυβςκ απμηθεζζιμφ ή 

ηδκ πθήνςζδ ηςκ ηνζηδνίςκ επζθμβήξ, 

α) δεκ έπεζ απμηνφρεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ αοηέξ, 

β) ήηακ ζε εέζδ κα οπμαάθθεζ πςνίξ ηαεοζηένδζδ ηα 

[] Καζ [] Όπζ 
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δζηαζμθμβδηζηά πμο απαζημφκηαζ απυ ηδκ ακαεέημοζα 

ανπή/ακαεέημκηα θμνέα  

δ) δεκ έπεζ επζπεζνήζεζ κα επδνεάζεζ ιε αεέιζημ ηνυπμ ηδ 

δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ ή 

ημο ακαεέημκηα θμνέα, κα απμηηήζεζ ειπζζηεοηζηέξ 

πθδνμθμνίεξ πμο εκδέπεηαζ κα ημο απμθένμοκ αεέιζημ 

πθεμκέηηδια ζηδ δζαδζηαζία ακάεεζδξ ή κα πανάζπεζ ελ 

αιεθείαξ παναπθακδηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο εκδέπεηαζ κα 

επδνεάζμοκ μοζζςδχξ ηζξ απμθάζεζξ πμο αθμνμφκ ημκ 

απμηθεζζιυ, ηδκ επζθμβή ή ηδκ ακάεεζδ; 

ΜΓΡΟ ΙV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ είκαζ εββεβναιιέκμξ ζηα ζπεηζηά 

επαββεθιαηζηά ή ειπμνζηά ιδηνχα πμο ηδνμφκηαζ ζηδκ 

Γθθάδα ή ζημ ηνάημξ ιέθμξ εβηαηάζηαζήξ; ημο: 

Γάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά, 

ακαθένεηε: 

[…] 

 

 

 

(δζαδζηηοαηή δζεφεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ, 

επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ):  

[……][……][……] 

ΜΓΡΟ VΙ: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο ηάηςεζ οπμβεβναιιέκμξ, δδθχκς επζζήιςξ υηζ ηα ζημζπεία πμο έπς ακαθένεζ ζφιθςκα ιε ηα ιένδ Ζ – IV ακςηένς 

είκαζ αηνζαή ηαζ μνεά ηαζ υηζ έπς πθήνδ επίβκςζδ ηςκ ζοκεπεζχκ ζε πενίπηςζδ ζμαανχκ ρεοδχκ δδθχζεςκ 

Ο ηάηςεζ οπμβεβναιιέκμξ, δδθχκς επζζήιςξ υηζ είιαζ ζε εέζδ, ηαηυπζκ αζηήιαημξ ηαζ πςνίξ ηαεοζηένδζδ, κα 

πνμζημιίζς ηα πζζημπμζδηζηά ηαζ ηζξ θμζπέξ ιμνθέξ απμδεζηηζηχκ εββνάθςκ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ πανμφζα, εηηυξ 

εάκ: 

α) δ ακαεέημοζα ανπή ή μ ακαεέηςκ θμνέαξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα θάαεζ ηα ζπεηζηά δζηαζμθμβδηζηά απεοεείαξ ιε 

πνυζααζδ ζε εεκζηή αάζδ δεδμιέκςκ ζε μπμζμδήπμηε ηνάημξ ιέθμξ αοηή δζαηίεεηαζ δςνεάκ. 

α) δ ακαεέημοζα ανπή ή μ ακαεέηςκ θμνέαξ έπμοκ ήδδ ζηδκ ηαημπή ημοξ ηα ζπεηζηά έββναθα. 

Ο ηάηςεζ οπμβεβναιιέκμξ δίδς επζζήιςξ ηδ ζοβηαηάεεζή ιμο ζη... [πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ ή ημο 

ακαεέημκηα θμνέα, υπςξ ηαεμνίγεηαζ ζηδκ πανμφζα), πνμηεζιέκμο κα απμηηήζεζ πνυζααζδ ζε δζηαζμθμβδηζηά ηςκ 

πθδνμθμνζχκ ηζξ μπμίεξ έπς οπμαάθθεζ ζη... [κα πνμζδζμνζζηεί ημ ακηίζημζπμ ιένμξ/εκυηδηα/ζδιείμ] ημο πανυκημξ 

Σοπμπμζδιέκμο Γκηφπμο Τπεφεοκδξ Δήθςζδξ βζα ημοξ ζημπμφξ η... [πνμζδζμνζζιυξ ηδξ δζαδζηαζίαξ πνμιήεεζαξ: 

(ζοκμπηζηή πενζβναθή, παναπμιπή ζηδ δδιμζίεοζδ ζημκ εεκζηυ ηφπμ, έκηοπμ ηαζ δθεηηνμκζηυ, ανζειυξ ακαθμνάξ)]. 

Ειενμιδκία, ηυπμξ ηαζ, υπμο γδηείηαζ ή είκαζ απαναίηδημ, οπμβναθή(-έξ): [……] 
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