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ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ 

Δ/λζε: Οηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ 

Σ.Κ.: 33100 

Σει.: (22650) 28400 

Fax: (22650) 22086 

URL: www.gnamfissas.gr 

  

    

Δ/λζε: Δηνηθεηηθνχ 

Σκήκα: Οηθνλνκηθφ 

Πιεξνθ.: Μήηαιαο Θ. 

Σει.: (22653) 50131 

Fax: (22650) 22086 

E-mail: diax4@gnamfissas.gr 

  

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε: 

1. ηηο δηαηάμεηο: 

1.1. ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΓΚ 147/Α/08-08-16) «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)» 

1.2. Σν ΦΓΚ 661/12-11-2018 η. Τ.Ο.Δ.Δ (δηνξηζκφο Δ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο 

1.3. ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΓΚ 81/Α/04-04-05) «Γζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» 

1.4. ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΓΚ 247/Α/27-11-95) «Πεξί Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

1.5. ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΓΚ 134/Α/18-06-07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.6. Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Γ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ 

Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Ν.3580/2007(Φ.Γ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 

1.7. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Γ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο". 

1.8. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΓΚ 74/Α/26-03-2014) "Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα". 

2. Σηο απνθάζεηο: 

2.1. Σν ππ΄αξηζ. 4747/20-09-2016 έγγξαθν ηεο ΓΠΤ κε ζέκα: «πξνκήζεηεο απφ ηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

9 ηνπ Ν 3580/2007 θαη΄ εμαίξεζε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο» 

2.2. Σελ κε αξ. 09/05-02-2019 (ζέκα 4
ν
) Γ.Η.Δ. Απφθαζε Δ ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ κε αξ. 07/24-01-2019 (ζέκα 8

ν
) 

Γ.Η.Δ. Απφθαζε Δ έγθξηζεο ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2019 

2.3. ηελ κε αξ. 44/14-11-2019 (ζέκα 1
ν 

) απφθαζε Δ ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο πεξί δηελέξγεηαο πλνπηηθνχ Πξφρεηξνπ 

Αλνηθηνχ Δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηνλ πίλαθα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο παξνχζεο (ΑΔΑ: 6ΦΚ4690ΒΟ-ΩΦΗ). 
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2.4. ηελ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο, θαηαρσξήζεθε κε α/α: 1946/20-11-2019 ζην Βηβιίν 

Γγθξίζεσλ θαη Γληνιψλ Πιεξσκήο ΑΔΑ: ΩΘ9Ν4690ΒΟ-6ΒΓ. 

ΠΡΟΚΗΡΤΓΙ 

πλνπηηθφ Δηαγσληζκφ γηα ηελ ππεξεζία ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο (CPV: 71317200-5), πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

4.500,00 € ζπκπ. ηνπ αλαινγνχληα ΦΠΑ 24% γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο γηα έλα (1) έηνο κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο. 

Σόπνο - Υξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ: 

Σφπνο δηελέξγεηαο Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο Ηκέξα Ώξα 

Γ. Ν. Άκθηζζαο 30-01-20 Πέκπηε 10:00π.κ. 

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ 29-01-20 θαη ψξα 14:00 ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο 

εθπξφζεζκεο. 

Σν ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο αλαξηάηαη: 

 ζηε ΔΙΑΤΓΓΙΑ (https://diavgeia.gov.gr) 

 ζην Κ.Η.Μ.Δ.Η.. (http://www.eprocurement.gov.gr) 

 ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr) 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:  

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

 θξάηνο-κέινο ηνπ Γπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Γ.Ο.Υ.) 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Δεκνζίσλ πκβάζεσλ 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε. 

Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Μέξε θαη Παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – Δηαηάμεηο». 

 

– Η – 

ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ 

 

 

 

______________ 

ΑΤΓΓΡΙΝΟΤ ΓΤΦΡΟΤΝΗ 
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ΜΓΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΓΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  ............................................................................... πλνπηηθφο  

ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ/ΤΠΗΡΓΙΑ .......................................................................... ΣΓΥΝΙΚΟ ΑΦΑΛΓΙΑ 

ΚΑΓ  ................................................................................................................... 0439.01 

ΚΩΔΙΚΟ CPV ............................................................................................... 71317200-5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ............................................................ 4.500,00€ ζπκπ. ΦΠΑ 24% 

ΣΟΠΟ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ .................................................. Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο 

ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  ................................ 30-01-2020 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  ..... 29-01-2020 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  ....................................................................... Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά 

Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο 

ΝΟΜΙΜΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  ....................................................................... Γπξψ 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ........................................................... 120 εκέξεο 

ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΓΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ ............................................... Δελ απαηηείηαη 

ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΓΚΣΓΛΓΗ.............................................................. Απαηηείηαη 

ΔΙΑΡΚΓΙΑ ΤΜΒΑΗ  ...............................................................................  Έλα (1) έηνο 

ΚΑΣΑΘΓΗ ΔΓΙΓΜΑΣΟ ............................................................................ Δελ απαηηείηαη 
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ΜΓΡΟ Β: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 ν πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο: «ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ» 

 ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ, ηα εμήο: 

1. Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 

1.1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο 

1.2. Να δειψλεηαη φηη, ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο. 

1.3. ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΓΝΟ ΓΝΣΤΠΟ ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) ηνπ αξ. 79 ηνπ Ν. 4412/2016(Μέξνο Δ) 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 

β) Σν TEΤΔ ππνβάιινπλ: ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ 

ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο 

εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

1.4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο: 

α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα λα πξνζθνκηζηεί Έλαξμε Γπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Δεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 

θαη νη κεηαβνιέο ηνπ. 

β) Κάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηά πεξίπησζε, 

Φ.Γ.Κ., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓ, ηα ππφινηπα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνµηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο 

λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο µε ηε λνµηθή µνξθή ησλ 

εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνµηθνχ πξνζψπνπ, 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. Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή (Μέξνο Γ). 

3. Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν 

αληίγξαθα. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ 
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 ην πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ 

 ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο ΓΠΤ (εθφζνλ ππάξρεη) 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο Παξαηεξεηεξίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην 

πξνζθεξφκελν είδνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ή δελ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ησλ ηερληθψλ 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλέλα απφ ηα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, απηφ πξέπεη επίζεο λα δειψλεηαη ξεηά. 

ΆΡΘΡΟ 2 : ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο 

Σηκήο, ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο.   

Η ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ πξνϋπνινγηζκό. 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηξηκειή Γπηηξνπή ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ζην ρψξν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν ειέγρεη ηελ 

πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ. 

Γπηζεκαίλεηαη φηη εθ’ φζνλ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, θαη ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ 

Ν.4412/2016, ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε. 

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη 

ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Καηφπηλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ηπρφλ 

απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Όηαλ ν αλάδνρνο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ε θαηαθχξσζε 

γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη 

απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα 

αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο αλαδφρνπο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο αλάδνρνο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο κεηά απφ 

θιήξσζε. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

(λ.4412/2016 Άξζξν 90) 

Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3) 

Η θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα 

αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Πξνκεζεπηή. 

Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Η πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, 

επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε 

κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ 

πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ 
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νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο 

σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο 

ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα 

κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε 

δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα 

θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο 

παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Η 

δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα 

πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.  

H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

ππεξεζίαο γηα νιφθιεξε , κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ 

Ν.4412/2016. Η ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο 

δηαθήξπμεο. 

ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκείν απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη θαη ηελ 

πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

ΆΡΘΡΟ 3 : ΣΙΜΓ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΜΑ 

Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Πξνζθνξέο πνπ δε 

δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα 

άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ή πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε 

ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

ΆΡΘΡΟ 4 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Γάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη 

πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ΆΡΘΡΟ 5 : ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΓ  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ΆΡΘΡΟ 6 : ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΓΙ 

Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ 

λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηνλ Γπίηξνπν 

ηνπ Γιεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 
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Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

ΆΡΘΡΟ 7 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ 

Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα γηα δχν (2) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 

Σν Ννζνθνκείν κπνξεί κε κνλνκεξή απφθαζή ηεο λα παξαηείλεη ηελ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δπν 

(2) αθφκε κελψλ.  

Η παξνχζα ζχκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ εληνινδφρν Τπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε 

θνηλή ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζχκβαζε ζηα πιαίζηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γιιεληθνχ Δεκνζίνπ κε 

ζπκθεξφκελνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνχλ ζε ηζρχ λένη Νφκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο γηα ην πξντφλ-

ππεξεζία. 

ΆΡΘΡΟ 8 : ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ  

Η ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο 

ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 9 : ΓΓΓΤΗΓΙ 

Ο ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο 

κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη: 

 ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ζρεηηθή. 

 ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ 

ηνπιάρηζηνλ δεθαηεζζάξσλ (14) κελψλ). 

ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 10 : ΓΝΣΑΓΙ - ΠΡΟΦΤΓΓ 

χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016: 

Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε 

έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή 

ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην 

άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 

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

θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 
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ΆΡΘΡΟ 11 : ΠΟΙΝΙΚΓ ΡΗΣΡΓ 

Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο χκβαζεο 

Γξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

ΆΡΘΡΟ 12 : ΓΥΓΜΤΘΓΙΑ – ΤΓΚΡΟΤΓΙ ΤΜΦΓΡΟΝΣΩΝ 

Σν Ννζνθνκείν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, 

απαηηεί Γρεκχζεηα, φπσο νξίδεηαη ζηo άξζξo 21 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο δίλεη έκθαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πεξί ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 
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ΜΓΡΟ Γ: ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΆΡΘΡΟ 13 : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  – Πνζφηεηεο 

ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΔΦΝΙΚΟΤ ΑΥΑΛΔΙΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ (με βάρη ςξ Ν.3850/2010) 
1. Ο ςευμικϊπ αρτάλειαπ ποέπει μα έυει ςα παοακάςχ ποξρϊμςα, αμάλξγα με ςξ είδξπ ςηπ επιυείοηρηπ και ςξμ αοιθμϊ 

ςχμ εογαζξμέμχμ ρε ασςή: 

α. πςσυίξ πξλσςευμείξσ ή πξλσςευμικήπ ρυξλήπ Αμόςαςξσ Εκπαιδεσςικξϋ Ιδοϋμαςξπ (Α.Ε.Ι.)  ςξσ ερχςεοικξϋ ή 
ιρϊςιμχμ ρυξλόμ ςξσ ενχςεοικξϋ, πξσ ςξ αμςικείμεμξ ρπξσδόμ έυει ρυέρη με ςιπ εγκαςαρςάρειπ και ςημ 
παοαγχγική διαδικαρία και άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ, πξσ υξοηγείςαι απϊ ςξ Τευμικϊ Επιμεληςήοιξ ςηπ 
Ελλάδαπ (Τ.Ε.Ε.), 

β. πςσυίξ παμεπιρςημιακήπ ρυξλήπ ερχςεοικξϋ ή ιρϊςιμχμ ρυξλόμ ςξσ ενχςεοικξϋ, πξσ ςξ αμςικείμεμξ ρπξσδόμ 
έυει ρυέρη με ςιπ εγκαςαρςάρειπ και ςημ παοαγχγική διαδικαρία και άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ, ϊςαμ ασςή 
ποξβλέπεςαι απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία, 

γ. πςσυίξ Τευμξλξγικξϋ Εκπαιδεσςικξϋ Ιδοϋμαςξπ (Τ.Ε.Ι.) ή ιρϊςιμχμ ρυξλόμ ςξσ ενχςεοικξϋ ή πςσυίξ ςχμ ποόημ 
ρυξλόμ σπξμηυαμικόμ και ςχμ Κέμςοχμ Αμχςέοαπ Τευμικήπ και Επαγγελμαςικήπ Εκπαίδεσρηπ (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), 

δ. απξλσςήοιξ ςευμικξϋ λσκείξσ ή μέρηπ ςευμικήπ ρυξλήπ ή άλληπ αμαγμχοιρμέμηπ ςευμικήπ επαγγελμαςικήπ 
ρυξλήπ ςξσ ερχςεοικξϋ ή ιρϊςιμχμ ρυξλόμ ςξσ ενχςεοικξϋ ή άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ εμπειοξςέυμη. 

2. Ποξωπηοερία, πξσ σπξλξγίζεςαι απϊ ςημ απϊκςηρη απξλσςηοίξσ ή πςσυίξσ, για ςξσπ ςευμικξϋπ ςχμ πεοιπςόρεχμ 
α΄ και β΄ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσλάυιρςξμ διεςή, για ςξσπ ςευμικξϋπ ςηπ πεοίπςχρηπ γ΄ ςηπ παοαγοάτξσ 1 
ςξσλάυιρςξμ πεμςαεςή και για ςξσπ ςευμικξϋπ ςηπ πεοίπςχρηπ δ΄ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσλάυιρςξμ ξκςαεςή.  
  

3. Για ςξσπ ςευμικξϋπ αρτάλειαπ πξσ έυξσμ παοακξλξσθήρει ποϊγοαμμα επιμϊοτχρηπ ρε θέμαςα αρτάλειαπ και 
σγείαπ ςχμ εογαζξμέμχμ, διάοκειαπ ςξσλάυιρςξμ 100 χοόμ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 22 (Ν.3850) πξσ εκςελείςαι απϊ 
ςα αομϊδια Υπξσογεία ή εκπαιδεσςικξϋπ ή άλλξσπ δημϊριξσπ ξογαμιρμξϋπ ή απϊ ενειδικεσμέμα Κέμςοα 
Επαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ (Κ.Ε.Κ.) πιρςξπξιημέμα για ςημ σγεία και αρτάλεια ςχμ εογαζξμέμχμ, ρϋμτχμα με ςιπ 
εκάρςξςε ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ, η ποξωπηοερία πξσ ποξβλέπεςαι ρςημ παοάγοατξ 2 μειόμεςαι χπ ενήπ: 

α) για ςξσπ ςευμικξϋπ ςχμ πεοιπςόρεχμ α΄και β΄ ςηπ παοαγοάτξσ 1 καςά έμα έςξπ, 

β) για ςξσπ ςευμικξϋπ ςχμ πεοιπςόρεχμ γ΄ και δ΄ ςηπ παοαγοάτξσ 1 καςά ςοία έςη. 
4. Κάςξυξι ςχμ παοαπάμχ ποξρϊμςχμ θεχοξϋμςαι και ϊρξι έυξσμ ςίςλξσπ ή πιρςξπξιηςικά ςηπ αλλξδαπήπ, απϊ ςα 

ξπξία ποξκϋπςει ϊςι είμαι ςευμικξί αρτάλειαπ. 
5. Ο ςευμικϊπ αρτάλειαπ σπάγεςαι απεσθείαπ ρςη διξίκηρη ςξσ Νξρξκξμείξσ. 
6. Με ποξεδοικά διαςάγμαςα, πξσ εκδίδξμςαι με ποϊςαρη ςξσ Υπξσογξϋ Εογαρίαπ και Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ και ςξσ 

καςά πεοίπςχρη ρσμαομϊδιξσ Υπξσογξϋ, ϋρςεοα απϊ γμόμη ςξσ Σσμβξσλίξσ Υγείαπ και Αρτάλειαπ ςχμ 
Εογαζξμέμχμ (Σ.Υ.Α.Ε.), καθξοίζεςαι ςξ ρσγκεκοιμέμξ επίπεδξ γμόρεχμ και η ειδικϊςηςα ςξσ ςευμικξϋ αρτάλειαπ, 
αμάλξγα με ςξμ αοιθμϊ ςχμ εογαζξμέμχμ και ςξ είδξπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ ςηπ επιυείοηρηπ. Με ςα ποξεδοικά 
διαςάγμαςα ασςά είμαι δσμαςή η ςοξπξπξίηρη ςχμ άοθοχμ 10, 12 και 13 ςξσ Ν.3850/2010. 

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΔ ΣΔΦΝΙΚΟΤ ΑΥΑΛΔΙΑ 

Α. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΔ 
1. Ο ςευμικϊπ αρτάλειαπ παοέυει ρςξμ εογξδϊςη σπξδείνειπ και ρσμβξσλέπ, γοαπςά ή ποξτξοικά, ρε θέμαςα ρυεςικά 

με ςημ σγεία και αρτάλεια ςχμ εογαζξμέμχμ και ςημ ποϊληφη ςχμ εογαςικόμ  αςσυημάςχμ. Ο ςευμικϊπ αρτάλειαπ 
καςαυχοεί ςιπ γοαπςέπ σπξδείνειπ ρε ειδικϊ βιβλίξ, ςξ ξπξίξ  ρελιδξμεςοείςαι και θεχοείςαι απϊ ςημ επιθεόοηρη 
εογαρίαπ. Ο εογξδϊςηπ έυει σπξυοέχρη μα  λαμβάμει γμόρη εμσπξγοάτχπ ςχμ σπξδείνεχμ πξσ καςαυχοξϋμςαι ρ’ 
ασςϊ ςξ βιβλίξ. 

2. Ο ςευμικϊπ αρτάλειαπ ρσμβξσλεϋει ρε θέμαςα ρυεδιαρμξϋ, ποξγοαμμαςιρμξϋ, καςαρκεσήπ και ρσμςήοηρηπ ςχμ 
εγκαςαρςάρεχμ, ειραγχγήπ μέχμ παοαγχγικόμ διαδικαριόμ, ποξμήθειαπ μέρχμ και ενξπλιρμξϋ, επιλξγήπ και 
ελέγυξσ ςηπ απξςελερμαςικϊςηςαπ ςχμ αςξμικόμ μέρχμ  ποξρςαρίαπ, καθόπ και διαμϊοτχρηπ και διεσθέςηρηπ 
ςχμ θέρεχμ και ςξσ πεοιβάλλξμςξπ εογαρίαπ και γεμικά ξογάμχρηπ ςηπ παοαγχγικήπ διαδικαρίαπ. 

3. Ο ςευμικϊπ αρτάλειαπ ελέγυει ςημ αρτάλεια ςχμ εγκαςαρςάρεχμ και ςχμ ςευμικόμ μέρχμ ποιμ  απϊ ςη λειςξσογία 
ςξσπ, καθόπ και ςχμ παοαγχγικόμ διαδικαριόμ και μεθϊδχμ εογαρίαπ ποιμ  απϊ ςημ εταομξγή ςξσπ και επιβλέπει 
ςημ εταομξγή ςχμ μέςοχμ σγείαπ και αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ και ποϊληφηπ ςχμ αςσυημάςχμ, 
εμημεοόμξμςαπ ρυεςικά ςξσπ αομϊδιξσπ  ποξψρςαμέμξσπ ςχμ ςμημάςχμ ή ςη διεϋθσμρη ςηπ επιυείοηρηπ. 

Β. ΔΠΙΒΛΔΧΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ 
1. Ο ςευμικϊπ αρτάλειαπ έυει σπξυοέχρη μα επιθεχοεί ςακςικά ςιπ θέρειπ εογαρίαπ απϊ πλεσοάπ σγείαπ και 

αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ, μα αματέοει ρςξμ εογξδϊςη ξπξιαδήπξςε παοάλειφη ςχμ μέςοχμ σγείαπ και 
αρτάλειαπ, μα ποξςείμει μέςοα αμςιμεςόπιρήπ ςηπ και μα επιβλέπει ςημ εταομξγή ςξσπ. 

2. Να επιβλέπει ςημ ξοθή υοήρη ςχμ αςξμικόμ μέρχμ ποξρςαρίαπ. 
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3. Να εοεσμά ςα αίςια ςχμ εογαςικόμ αςσυημάςχμ, μα αμαλϋει και μα ανιξλξγεί ςα απξςελέρμαςα  ςχμ εοεσμόμ ςξσ 
και μα ποξςείμει μέςοα για ςημ απξςοξπή παοϊμξιχμ αςσυημάςχμ. 

4. Να επξπςεϋει ςημ εκςέλερη αρκήρεχμ πσοαρτάλειαπ και ρσμαγεομξϋ για ςη διαπίρςχρη εςξιμϊςηςαπ ποξπ 
αμςιμεςόπιρη αςσυημάςχμ. 

Γ. ΒΔΛΣΙΩΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ 
1. Ο ςευμικϊπ αρτάλειαπ έυει σπξυοέχρη μα μεοιμμά όρςε ξι εογαζϊμεμξι ρςημ επιυείοηρη μα ςηοξϋμ ςξσπ καμϊμεπ 

σγείαπ και αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ και μα ςξσπ εμημεοόμει και καθξδηγεί για ςημ απξςοξπή ςξσ 
επαγγελμαςικξϋ κιμδϋμξσ πξσ ρσμεπάγεςαι η εογαρία ςξσπ. 

2. Ο ςευμικϊπ αρτάλειαπ έυει σπξυοέχρη μα ρσμμεςέυει ρςημ καςάοςιρη και εταομξγή ςχμ ποξγοαμμάςχμ 
εκπαίδεσρηπ ςχμ εογαζξμέμχμ ρε θέμαςα σγείαπ και αρτάλειαπ. 

3. Η άρκηρη ςξσ έογξσ ςξσ ςευμικξϋ αρτάλειαπ δεμ απξκλείει ςημ αμάθερη απϊ ςξμ εογξδϊςη και άλλχμ καθηκϊμςχμ 
πέοα απϊ ςξ ελάυιρςξ ϊοιξ χοόμ απαρυϊληρήπ ςξσ χπ ςευμικϊπ αρταλείαπ. 

4. Ο ςευμικϊπ αρτάλειαπ έυει, καςά ςημ άρκηρη ςξσ έογξσ ςξσ, ηθική αμεναοςηρία απέμαμςι ρςξμ εογξδϊςη και ςξσπ 
εογαζϊμεμξσπ. Τσυϊμ διατχμία ςξσ με ςξμ εογξδϊςη, για θέμαςα αομξδιϊςηςάπ ςξσ, δεμ μπξοεί μα απξςελέρει 
λϊγξ καςαγγελίαπ ςηπ ρϋμβαρήπ ςξσ. Σε κάθε πεοίπςχρη η απϊλσρη ςξσ ςευμικξϋ αρτάλειαπ ποέπει μα είμαι 
αιςιξλξγημέμη. 

5. Ο ςευμικϊπ αρτάλειαπ έυει σπξυοέχρη μα ςηοεί ςξ επιυειοηριακϊ απϊοοηςξ. 
 

Γ. ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΣΔΦΝΙΚΟΤ ΑΥΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ 
1 Ο ςευμικϊπ αρτάλειαπ και ξ γιαςοϊπ εογαρίαπ σπξυοεξϋμςαι καςά ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ ςξσπ μα ρσμεογάζξμςαι, 

ποαγμαςξπξιόμςαπ κξιμξϋπ ελέγυξσπ ςχμ υόοχμ εογαρίαπ. 
2 Ο ςευμικϊπ αρτάλειαπ και ξ γιαςοϊπ εογαρίαπ ξτείλξσμ, καςά ςημ εκςέλερη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσπ, μα 

ρσμεογάζξμςαι με ςημ Επιςοξπήπ Υγιειμήπ και αρτάλειαπ ςηπ εογαρίαπ (Ε.Υ.Α.Ε.) ή ςξμ εκποϊρχπξ ςχμ 
εογαζξμέμχμ. 

3 Ο ςευμικϊπ αρτάλειαπ και ξ γιαςοϊπ εογαρίαπ ξτείλξσμ μα παοέυξσμ ρσμβξσλέπ ρε θέμαςα σγείαπ και αρτάλειαπ 
ςχμ εογαζξμέμχμ ρςα μέλη ςηπ Ε.Υ.Α.Ε. ή ςξμ εκποϊρχπξ ςχμ εογαζξμέμχμ και μα ςξσπ εμημεοόμξσμ για κάθε 
ρημαμςικϊ ρυεςικϊ ζήςημα. 

4 Αμ ξ εογξδϊςηπ διατχμεί με ςιπ γοαπςέπ σπξδείνειπ και ρσμβξσλέπ ςξσ ςευμικξϋ αρτάλειαπ ή ςξσ γιαςοξϋ 
εογαρίαπ, ξτείλει μα αιςιξλξγεί ςιπ απϊφειπ ςξσ και μα ςιπ κξιμξπξιεί και ρςημ Ε.Υ.Α.Ε. ή ςξμ εκποϊρχπξ. Σε 
πεοίπςχρη διατχμίαπ η διατξοά επιλϋεςαι απϊ ςξμ επιθεχοηςή εογαρίαπ και μϊμξ. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΔ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΧΗ (ΔΞ.Τ.Π.Π.) 
1. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., ποξκειμέμξσ μα παοέυξσμ ςιπ σπηοερίεπ ςξσ ςευμικξϋ αρτάλειαπ, ποέπει μα διαθέςξσμ ςξ αμαγκαίξ 

ποξρχπικϊ με ςημ απαιςξϋμεμη επιρςημξμική ενειδίκεσρη και ρε ικαμϊ αοιθμϊ, καθόπ επίρηπ ςα απαιςξϋμεμα μέρα 
ή ενξπλιρμϊ, όρςε μα πληοξϋμςαι ξι ποξωπξθέρειπ ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίαπ για ςξ ρκξπϊ ασςϊ και για καθεμία απϊ 
ςιπ επιυειοήρειπ με ςιπ ξπξίεπ ρσμβάλλξμςαι.  

2. Όςαμ ξι επιυειοήρειπ με ςιπ ξπξίεπ ρσμβάλλξμςαι ξι ΕΞ.Υ.Π.Π. δε διαθέςξσμ ςα απαιςξϋμεμα μέρα ή ενξπλιρμϊ για 
ςημ εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεόρεόμ ςξσπ, ϊπχπ για διεμέογεια μεςοήρεχμ, κλπ, ξι ΕΞ.Υ.Π.Π. μπξοξϋμ μα διαθέςξσμ 
δικά ςξσπ μέρα ή ενξπλιρμϊ. Σςημ πεοίπςχρη ασςή γίμεςαι ρυεςική  αματξοά ρςη γοαπςή  μεςανϋ ςξσπ ρϋμβαρη. 

3. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. σπξυοεξϋμςαι μα ςηοξϋμ τακέλξσπ για καθεμία επιυείοηρη, με ςημ ξπξία ρσμβάλλξμςαι. Σςξσπ 
τακέλξσπ καςαυχοξϋμςαι αμςίγοατα κάθε σπϊδεινηπ, έοεσμαπ, μέςοηρηπ ή ενέςαρηπ πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ 
επιυείοηρη. Οι καςαυχοήρειπ ασςέπ ποέπει μα καςαγοάτξμςαι απϊ ςημ ΕΞ.Υ.Π.Π. και ρςα βιβλία πξσ σπξυοεξϋςαι 
μα ςηοεί η επιυείοηρη. 

4. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. ςηοξϋμ αμαλσςικά δελςία παοξσρίαπ κάθε ςευμικξϋ αρτάλειαπ και ιαςοξϋ εογαρίαπ με ςξ υοϊμξ 
απαρυϊληρήπ ςξσπ ρε κάθε επιυείοηρη, ρσγκεμςοχςικϊ πίμακα ςχμ ξπξίχμ σπξβάλλξσμ ρςημ αομϊδια Γεμική 
Διεϋθσμρη ςξσ Υπξσογείξσ Εογαρίαπ και Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ, ςξ ποόςξ δεκαπεμθήμεοξ κάθε εναμήμξσ. Επίρηπ, 
ρσμςάρρξσμ εςήρια έκθερη δοαρςηοιξςήςχμ ςημ ξπξία σπξβάλλξσμ ρςημ παοαπάμχ Γεμική Διεϋθσμρη, ςξ ποόςξ 
δίμημξ κάθε έςξσπ. 

5. Τξ ποξρχπικϊ ςηπ ΕΞ.Υ.Π.Π. σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ςξ επιυειοηριακϊ απϊοοηςξ, πξσ ατξοά ςϊρξ ςημ ίδια ϊρξ και 
ςημ επιυείοηρη με ςημ ξπξία ρσμβάλλεςαι. 

6. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. σπξυοεξϋμςαι μα θέςξσμ ρςη διάθερη ςηπ αομϊδιαπ Επιθεόοηρηπ Εογαρίαπ κάθε ρςξιυείξ πξσ ςξσπ 
ζηςείςαι, για μα απξδείνξσμ ϊςι είμαι ρε θέρη μα εκπληοόρξσμ ςιπ σπξυοεόρειπ πξσ αμαλαμβάμξσμ με βάρη ςη 
ρϋμβαρη πξσ σπξγοάτξσμ με ςημ επιυείοηρη. 

7. Οι σπξυοεόρειπ και ξι εσθϋμεπ πξσ αμαλαμβάμει με ςη ρϋμβαρη η ΕΞ.Υ.Π.Π., καςά καμέμα ςοϊπξ δε μεςατέοξμςαι 
ρε εογαζϊμεμξσπ πξσ απαρυξλεί. 

 

ΤΠΟΦΡΔΩΔΙ ΔΡΓΟΔΟΣΗ 
1. Ο εογξδϊςηπ για ςημ απξςελερμαςικϊςεοη άρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ ςευμικξϋ αρτάλειαπ, θέςει ρςη διάθερή ςξσ 

ςξ αμαγκαίξ βξηθηςικϊ ποξρχπικϊ, υόοξσπ, εγκαςαρςάρειπ, ρσρκεσέπ και γεμικά ςα απαοαίςηςα μέρα και 
βαοϋμεςαι με ϊλεπ ςιπ ρυεςικέπ δαπάμεπ. 

2. Ο εογξδϊςηπ έυει σπξυοέχρη μα διεσκξλϋμει ςξμ ςευμικϊ αρτάλειαπ, για ςημ παοακξλξϋθηρη μαθημάςχμ 
εκπαίδεσρηπ και επιμϊοτχρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 22 ςξσ Ν.3850/2010.  
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3. Καςά ςα λξιπά, ξι σπξυοεόρειπ ςξσ εογξδϊςη καθξοίζξμςαι με κάθε λεπςξμέοεια ρςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ 
Ν.3850/2010. 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ Α 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ Β 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ 
Γ 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ 

ΔΙΔΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Ποξρωπικό πξσ εογάζεςαι 
ρε:  

1. Ακςιμξλξγικά,  

2. Αιμξδσμαμικό,  

3. Ακςιμξθεοαπεσςικό, 4. 
Πσοημική   ιαςοική, 5. 
Φειοξσογεία (γεμικά, Κ/Φ, 
ΩΡΛ, ΟΥΘ),  

6. σλλξγή επικίμδσμωμ 
μξρξκξμειακώμ 
απξβλήςωμ 

Ποξρωπικό πξσ εογάζεςαι 
ρε :  

1. Μικοξβιξλξγικά,  

2. Βιξυημικά,  

3. Παθξλξγξαμαςξμικά, 4. 
Καθαοιόςηςα ενωςεοικώμ 
επιταμειώμ κςιοίωμ,  

5. Σευμική Τπηοερία,  

6. σλλξγή επικίμδσμωμ 
μξρξκξμειακώμ 
απξβλήςωμ 

Τπόλξιπξ 
Ποξρωπικό πξσ 
εογάζεςαι ρε 
θέρειπ εογαρίαπ 
εκςόπ ςωμ 
αματεοξμέμωμ 
ρςιπ ποξηγξύμεμεπ 
2 ρςήλεπ   

Ιαςοικό 23 3 11 37 

Νξρηλεσςικό 34 3 52 89 

Παοαϊαςοικό 9 13 4 26 

Λξιπό Δπιρςημξμικό 

 

1 5 6 

Σευμικό 1 11 

 

12 

Διξικηςικό 1 1 33 35 

Βξηθηςικό 

 

8 12 20 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 68 40 117 225 

Ώοεπ εςήριαπ 
απαρυόληρηπ Σ.Α. 
αμά εογαζόμεμξ 3,50 2,50 0,40 

 Βάρει Ν. 
3850/2010 
άοθοξ 21 

ύμξλξ ωοώμ εςήριαπ 
απαρυόληρηπ Σ.Α. 
αμά καςηγξοία 238 100 46,8 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΣΗΙΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΔΦΝΙΚΩΝ ΑΥΑΛΔΙΑ 384.8 

Ώοεπ εςήριαπ 
απαρυόληρηπ Ι.Δ. αμά 
εογαζόμεμξ 0,8 0,6 0,4 

 Βάρει Ν. 
3850/2010 
άοθοξ 21 

ύμξλξ ωοώμ εςήριαπ 
απαρυόληρηπ Ι.Δ. αμά 
καςηγξοία 54,4 24 46,8 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΣΗΙΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ 125,2 
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ΜΓΡΟ Δ: Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Δήισζεο  

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

[άρζροσ 79 παρ. 4 λ. 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) 

 Ολνκαζία: 5
ε
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ 

 Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΔΗ :  99221895 

 Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο:  Οηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ, 33100 Άκθηζζα 

 Σειέθσλν: 2265350131 

 Ηι. ηαρπδξνκείν:  diax4@gnamfissas.gr 

 Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ σπάρτεη): www.gnamfissas.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

 Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 

 Κσδηθφο ζην ΚΗΜΔΗ: [-] 

 Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο: προκήζεηες 

 Γθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ: [Ναη] 

 - Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ σπάρτεη): 

ΜΓΡΟ ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Γπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Γάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ 

απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηi : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ 

ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Γθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Γλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 
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Γάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΓΩΝ 

ηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 

θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα 

(ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 

V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Γάν ναι, επηζσλάυηε τφρηζηό έλησπο ΣΕΤΔ κε ηης πιεροθορίες ποσ απαηηούληαη ζύκθφλα κε ηης ενότητες Α και Β τοσ 

παρόντος μέροσς και σύμυωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από ηοσς ζτεηηθούς θορείς, δεόληφς ζσκπιερφκέλο 

θαη σπογεγρακκέλο από ηοσς λοκίκοσς εθπροζώποσς ασηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πρέπεη λα περηιακβάλοληαη επίζες ηο ηετληθό προζφπηθό ή οη ηετληθές σπερεζίες, είηε αλήθοσλ 

απεσζείας ζηελ επητείρεζε ηοσ οηθολοκηθού θορέα είηε ότη, ηδίφς οη σπεύζσλοη γηα ηολ έιεγτο ηες ποηόηεηας θαη, όηαλ 

πρόθεηηαη γηα δεκόζηες ζσκβάζεης έργφλ, ηο ηετληθό προζφπηθό ή οη ηετληθές σπερεζίες ποσ ζα έτεη ζηε δηάζεζή ηοσ ο 

οηθολοκηθός θορέας γηα ηελ εθηέιεζε ηες ζύκβαζες.  

Εθόζολ είλαη ζτεηηθές γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηες ζηης οποίες ζηερίδεηαη ο οηθολοκηθός θορέας, 

παραθαιείζζε λα ζσκπερηιάβεηε ηης πιεροθορίες ποσ απαηηούληαη ζύκθφλα κε ηα κέρε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηοσς 

οηθολοκηθούς θορείς. 

ΜΓΡΟ ΙΙI: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. πκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε. 

2. Δσξνδνθία 

3. Απάηε 

4. Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

5. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

6. Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Γάλ λαη, αλαθέξεηαη: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  
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πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη 

ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Γάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε: 

ιφγνο(-νη):[   ] 

β) [……] 

γ) Δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη ζρεηηθφ(-

ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε») 

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: [……] 

  

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

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ Γιιάδα θαη ζηε 

ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη 

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

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ 

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 

απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[…….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, 

ή  

[] Ναη [] Όρη 
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ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα 

απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ 

Γάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Δηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε 

ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο 

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα; 

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

 

[] Ναη [] Όρη 

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

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε 

ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[…...........] 

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ 

ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ: ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επηρείξεζε 

ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαii θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[….................] 

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 

θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή 

ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

[] Ναη [] Όρη 

ΜΓΡΟ ΙV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ 

Γιιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο; ηνπ: 

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

 

ΜΓΡΟ VΙ: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ 

είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, εθηφο 

εάλ: 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 

πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ. 
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β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα), πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο 

Σππνπνηεκέλνπ Γληχπνπ Τπεχζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: 

(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……] 
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