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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΛ018/2018 

 
ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ 

ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣ-
ΜΟΥ 

11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟ  

ΦΠΑ 

 

                    4.960,00 € με το Φ.Π.Α. 

 

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α:  4.000,00 €  

 

Το Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ. αρ. 917/17-09-2018 απόφαση διοικητή με την οποία η προσφυγή στη διαδι-

κασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 

118 του Ν. 4412/2016, για την κάλυψη των άμεσων και επιτακτικών αναγκών του 

Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» για παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας «Τεχνικού 

Ασφαλείας» (CPV: 71317200-5) με τις ίδιες προδιαγραφές της υπ. αριθμ. Νο025/2017 

διακήρυξης και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομικής άπο-

ψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής έναντι συνολικής δαπάνης τεσσάρων χιλι-

άδων ευρώ (4.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Το 



  

  

2 
 

Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζήμια τη σύμβαση εφόσον ολοκ-

ληρωθεί η με αριθμ. διακήρυξης 025/2017 διαγωνιστική διαδικασία. 

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 13817/24-09-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τη βε-

βαίωση του Υποδιευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προ-

ϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1369. 

3. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) 

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 

2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)  

Ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υγείας 

και ασφάλειας «Τεχνικού Ασφαλείας» (CPV: 71317200-5) έναντι συνολικής δαπάνης 

τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για χρονικό διάστημα τριών 

μηνών σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Α’).  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 11η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:30 μ.μ. 

στο χώρο της Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου από αρμόδια επιτροπή του Νοσο-

κομείου.   
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ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υπο-

βάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλ-

λου του Νοσοκομείου (Εξοχή Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57010, ισόγειο, κτήριο Διοίκησης, Εξοχή 

Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 570 10, αρμόδιος υπάλληλος Γκιουζέπας Λάμπρος, μέχρι τη Πέμπτη 

11  Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθεν-

ται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης.  

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι 

την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσ-

μες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα διε-

νέργειας του διαγωνισμού και μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης.  

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι τους εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετική εξουσιοδότηση. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή εταιρείες ΕΞ.Υ.Π.Π. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

εφόσον δραστηριοποιούνται με αντίστοιχο με το διαγωνισμό αντικείμενο. 

 β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) συνεταιρισμοί 

 δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

 Αντιπρόσωποι των ανωτέρω προσκομίζουν μαζί με την προσφορά, παραστατικό εκ-

προσώπησης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμέ-

νη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κο-

ινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον 

η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβα-

σης. 

2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελ-

ληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο 

φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στον οποίο στο εξωτερικό μέρος αυτού θα αναγρά-

φονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό: Γ.Ν.Θ. Γεώργιος 

Παπανικολάου. 

γ Ο αριθμός της πρόσκλησης: ΓΛ018/2018 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 11-10-2018 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (Διεύθυνση - Ταχ. Κώδικας. - Τηλ. επικοινωνίας - 

Φαξ & Email). 

3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα 

με τις οικείες διατάξεις:  

 Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποί-

ου τοποθετείται η τεχνική προσφορά. 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα 

σε δύο (2) αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων. 

Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περι-

λαμβάνει: 
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1) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) κατά τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 2 του άρθρου 79α του Ν.4412/2016 συμπληρωμένη σύμφωνα με το επισυναπτό-
μενο υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) και την 23η ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 
(ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). 
Η ημερομηνία σύνταξης της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων 
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοι-
κητική αρχή ή τα ΚΕΠ). Η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, από εκπρόσω-
πο της εταιρείας που συμμετέχει στη διαδικασία του διαγωνισμού βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 79Α παρ.3 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης 
της παρούσας ανακοίνωσης. 

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από 
νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα με την οποία να δηλώνεται ότι:  

1) έλαβε γνώση του κειμένου της πρόσκλησης και συμφωνεί απόλυτα με τους 
όρους και προϋποθέσεις αυτής 

2) η προσφορά του πληροί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

3) η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογια-
κές ημέρες  

4) να δηλωθούν  οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης τό-
σο των διαχειριστών όσο και των εργαζομένων του οικονομικού φορέα (πάρο-
χου/εταιρεία).  Στη δήλωση δεν θα αναγραφεί μονό ο ασφαλιστικό φορέας ΕΦ-
ΚΑ αλλά αναλυτικά το Ασφαλιστικό Ταμείο (π.χ. ΙΚΑ , ΤΣΜΕΔΕ) για το οποίο ο μει-
οδότης θα καταθέσει στη συνέχεια βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, 

5) έχει τη δυνατότητα έναρξης παροχής υπηρεσιών από την επόμενη υπογρα-
φής σχετικής σύμβασης (Παράρτημα Β’). 

6) διαθέτει το αναγκαίο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με όλα τα απαιτούμενα 
από τις σχετικές διατάξεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και την απαιτούμενη 
επιστημονική εξειδίκευση, καθώς και τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την 
εκτέλεση του έργου.   

 

3) Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της εταιρείας (Ο.Ε. - Ε.Ε.- Ε.Π.Ε. – ΙΚΕ) ή Διευθύνων 
Συμβούλου (Α.Ε.) ή φυσικού προσώπου (ατομική επιχείρηση) ότι: 

 δεν έχει επιβληθεί ή δεν έχει αποκτήσει αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σε βάρος της 
εταιρείας μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς μας: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστί-
μου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπο-
υργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διε-
νεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατι-
κής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθρο-
ιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.»   

 δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
ν. 4412/2016, 

 Η εταιρεία που εκπροσωπεί δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκα-
θαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβι-
βασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

 δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού, 

 δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του 
άρθρου 24 τουν. 4412/2016. 
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 Δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότε-
ρη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύ-
ναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, 

 Τόσο ο ίδιος όσο και η εταιρεία που εκπροσωπεί έχει δεν επιδείξει σοβαρή ή επανα-
λαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φο-
ρέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόω-
ρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυ-
ρώσεις, 

 Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφο-
ριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

 Δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσ-
χει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιω-
δώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

 Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία 
την ακεραιότητά του. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως 

επιφέρουν κυρώσεις.  

4) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύνα-
μες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (ισχύς 
πιστοποιητικού έξι μήνες από την έκδοση του) εφόσον ο συμμετέχων εμπίπτει στις διατά-
ξεις για υποχρεωτική εγγραφή σε αυτό. 

5) Γενικό Πιστοποιητικό Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση 
της εταιρείας του συμμετέχοντος (ισχύς πιστοποιητικού έξι μήνες από την έκδοση του) 
εφόσον ο συμμετέχων εμπίπτει στις διατάξεις για υποχρεωτική εγγραφή σε αυτό. Επιπλέ-
ον θα πρέπει να επισυναφθεί το ισχύον καταστατικό της εταιρείας όπου θα προκύπτει η 
νόμιμη εκπροσώπηση αυτής. 

6) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που να προκύπτει ότι κατά την ημερομη-

νία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρε-

ώσεις. 

7) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) ό-

που να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύρι-

ας και επικουρικής τόσο των διαχειριστών της εταιρείας όσο και των εργαζομένων τους.  

8) Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία διε-
νέργειας του διαγωνισμού: α)φυσικού προσώπου ατομικής επιχείρησης, β) του συνό-
λου των διαχειριστών εταιρείας με μορφή (Ο.Ε. _Ε.Π.Ε._ΙΚΕ_Ε.Ε.) και γ)  του Προέδρου, Δι-
ευθύνων Συμβούλου και όλων των μελών του Δ.Σ. των εταιρειών με εταιρική μορφή Α.Ε. 

9) Αντίγραφο ισχύουσας άδειας της ΕΞ.Υ.Π.Π. (από το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης) για τους διαγωνιζόμενους που ενδιαφέρονται να παρέχουν 

Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) και θα πρέπει να κατέχουν 

τη σχετική άδεια ΕΞ.Υ.Π.Π. σε ισχύ σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις (Ν. 

3850/2010). 

10) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (άδειες, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, στοιχεία 

αναφορικά με την υλοποίηση των υπηρεσιών κ.α.) όπως αναλυτικά ζητούνται στη 

παρούσα πρόσκληση και στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής (Παράρτημα Α΄). 

 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
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ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις 

λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του 

οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικο-

νομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο 

και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσ-

φοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:  

 Οι προσφερόμενες τιμές  για την παροχή υπηρεσιών, θα δοθούν σε ευρώ 
(EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Προσφορές που 
δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της 
αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή 
ολογράφως.  

 Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές μόνο για το σύνολο των προκηρυχθέντων  
υπηρεσιών. Προσφορά για μέρος των υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν θα αξιολογείται. 

 Η προσφερόμενη τιμή να δοθεί για το σύνολο των αιτούμενων ωρών απασχό-
λησης στο Νοσοκομείο, υπολογιζόμενο με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και τις ε-
πιβαρύνσεις επί των κρατήσεων, πλην του αναλογούν Φ.Π.Α. 24%. 

 Υπηρεσία που αξιολογήθηκε κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης και δεν 
αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι 
προσφέρεται με μηδενική αξία. 

 Σε περιπτώσεις υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην 
οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». 

 Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη 
απορρίπτονται. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από 
τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρου-
σας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει τιµής, σε ευρώ.  

 Σε περίπτωση που η υπό προμήθεια υπηρεσία δεν είναι καταχωρημένη στο Πα-
ρατηρητήριο Τιμών τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αν-
τίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της διακήρυξης. 

 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον συμμετέχοντα  μέχρι την ο-
λοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών 
της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσ-
φερόμενου αντίτιμου των προσφερόμενων υπηρεσιών μέχρι την οριστική εκ-
πλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

5. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφορι-

ών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζό-

μενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. 

Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του 

απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερό-

μενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 

λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 

ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπισ-

τευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να 

λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα 
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πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).  

6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσ-

θήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει 

να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια ε-

πιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να 

καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσ-

φορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν α-

σαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

7. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127  

του Ν.4412/2016  κατά της πρόσκλησης-διακήρυξης, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω έν-

σταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

πρόσκλησης-διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο 

τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση 

της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόμενοι παρέ-

χουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώ-

πιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 102 

του Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπά-

νω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβ-

λήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

8.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 

ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο 

που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν 

απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη 

σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 

πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο 

από τη διακήρυξη.  

 Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

9. Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει για το σύνολο των υπηρεσιών με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή). Συνεπώς, για την 

αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις 

προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 

5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, 

από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

 Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούν-

ται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η ανάδειξη του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί κατό-

πιν κλήρωσης βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016.   

       Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαρά-

δεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν α-

ποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες 

απαράβατους όρους. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 
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1.  Η αξιολόγηση προσφορών του διαγωνισμού (τεχνική – οικονομική) θα πραγματοποιηθεί 

την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού). 

    Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

διενέργειας της διαδικασίας έρευνας αγοράς και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

αυτού (Επιτροπή διενέργειας). 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών 

προσφορών, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές. 

3.2. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή. 

3.3. Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού 

προβαίνει στην αξιολόγηση τους.  

3.4 Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης η επιτροπή προχωρεί στην 

υλοποίησης της διαδικασίας της οικονομικής αξιολόγησης και στην ανάδειξη 

μειοδότη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η επιτροπή συντάσσει πρακτικό 

τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης το οποίο θέτει υπόψη της Διοίκησης του 

Νοσοκομείου προς επικύρωση και έγκριση. 

3.5 Η επιτροπή διενέργειας έχει τη δυνατότητα να αναβάλει τη διαδικασία οικονομικής 

αξιολόγησης εφόσον κριθεί αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή, το Τμήμα Προμηθειών 

του Νοσοκομείου θα προχωρήσει στην έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων 

προμηθευτών (που η τεχνική τους προσφορά έγινε αποδεκτή κατά το στάδιο της 

τεχνικής αξιολόγησης), για την ακριβή ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας 

οικονομικής αξιολόγησης.    

4. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της 

προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων 

κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

5. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν πλήρη γνώση των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς 

και των προσφερόμενων  τιμών. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε συμμετέ-
χοντα. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών 
του προσωρινού αναδόχου εντός χρονικού διαστήματος πέντε εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς η απόφαση κατακύρωσης, προσερχόμενοι οι ίδιοι στο 
Νοσοκομείο.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1. Να δοθεί μια προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των αιτούμενων από τη διακήρυξη 

υπηρεσιών  

    Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες 

κρατήσεις, εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ. 

2. Οι τιμές δεσμεύουν τον ανάδοχο για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν 

παράταση αυτής. 

3.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
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4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

1. Η κατακύρωση θα γίνει στους προσφέροντας των οποίων οι προσφορές είναι αποδεκτές 

με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις 

όρους, που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής (μειοδοτική κατακύρωση.  

2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Στη 

συνέχεια, θα αποσταλεί στον προσφέροντα η σχετική σύμβαση (Παράρτημα Β’). 

3.  Ο προμηθευτής/πάροχος υπηρεσιών στον οποίο κατακυρώθηκε η διαγωνιστική 

διαδικασία, υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (05) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

4.  Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς πάροχος υπηρεσιών δεν προσέλθει μέσα στην 

προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από 

εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο 

κυρώσεις.  

5. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η 

σύναψη της σύμβασης, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση έντασης από 

άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται 

για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν 

άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής 

απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα. 

6.  Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι 

νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της 

κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι 

θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης 

της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση με τον ανάδοχο, θα έχει διάρκεια τριών μηνών και γενικώς μέχρι την ολοκλήρω-

ση των συμβατικών υποχρεώσεων των δύο συμβαλλόμενων μερών. Ο ανάδοχος είναι υ-

ποχρεωμένος στην παροχή υπηρεσιών άμεσα από την επόμενη ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης και για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να 

καταγγείλει αζήμια τη σύμβαση εφόσον ολοκληρωθεί η με αριθμ. διακήρυξης 025/2017 δια-

γωνιστική διαδικασία. 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και 

την κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής 

ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 



  

  

10 
 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, 

ποσού ίσου με το ένα  επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού που 

συμμετέχει. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να α-

ναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Α-

νάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8o   

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του προμηθευτή/αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του εξοπλισμού από το Νοσοκομείο, με βάση την περιγραφή και την τιμή των 

ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά 

του προμηθευτή/αναδόχου.  

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, μετά 
την οριστική παραλαβή τους (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει 
περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων 
οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή/αναδόχου. 

H πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€) μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του υπό προμήθεια εξοπλισμού/υπηρεσίας/έργου 
από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. 

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 
Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 
Α΄107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 
2011/7/ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, 
εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή/ανάδοχου. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την 
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 
αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν 
δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή/ανάδοχου, 
που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος 
καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή/αναδόχου 
(μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής). 

Ο προμηθευτής/ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:  

 επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 2% σύμφωνα με την αρίθμ. 

ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 

3580/2007 

 επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 0,06%  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & 3,6% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης 

& επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 

 επί του καθαρού ποσού (πλήν Φ.Π.Α. ποσοστό 0,06 υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδι-

καστικών Προσφυγών &  3,6% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης & επί 

αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παροχής υπηρεσιών παρακρατείται ο προβλε-

πόμενος φόρος εισοδήματος 8%. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει το 
Νοσοκομείο.  
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ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΑΝΑΔΟΔΟΥ. 

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργά-
νου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o προμηθευ-
τής/ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
απ’ αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  

Με τηv ίδια διαδικασία o προμηθευτής/ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις  μέσα στo συμβατικό χρόνο ή τov χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε μετά από αίτησή του. 

Ο προμηθευτής/ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση 
ή από τηv σύμβαση, εφόσον: 

 Η σύμβαση δεv υπογράφηκε  με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου. 

 Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας. 

Στov προμηθευτή/ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση 
ή τη σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από 
γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo 
πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 218  του Ν.4412/2016 . 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o προμηθευτής/ανάδοχος 
ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την 
μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

  

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο προμηθευτής/ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλή-
ρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως 
ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν 
μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του 
οποίου καθίσταται ανέφικτο στον προμηθευτή/ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων 
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

Ο προμηθευτής/ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε 
που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής/ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επι-
καλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων.  

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω 
γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον προμηθευτή/ανάδοχο. Αν το Νοσο-
κομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση 
ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκο-
μιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο 
προμηθευτής/ανάδοχο. 

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας 
του προμηθευτή/ανάδοχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.  

ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προμηθευτής/ανάδοχος δεν μπορεί  
να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς 
προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και απο-
τελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους 
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αυτής, α) η πρόσκληση/διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικο-
νομική προσφορά του προμηθευτή/ανάδοχου και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές και τα 
τεχνικά φυλλάδια. 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη 
της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή/ανάδοχου 
και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον 
προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο προμηθευτής/ανάδοχος 
πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με 
αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με 
αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νο-
σοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα 
υποβολής της ή αν ο προμηθευτής/ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε 
οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των 
αρμοδίων Δικαστηρίων. 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται 
μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα 
καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμά-
των του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Ασ-
τικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει 
μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη 
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.  

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, 
τα οποία,  αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων 
το Νοσοκομείο έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο προμηθευτής/ανάδοχος. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και 
στο ΚΗΜΔΗΣ. Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την 
συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

  α/α  
                                             
          
 

 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
1.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 14 του Κώδι-

κα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων, το οποίο κυρώθηκε με τον Νόμο 

3850/2010 (ΦΕΚ 84Α/ 2,6,2010).  Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας είναι συμβουλευτικές 

και περιλαμβάνουν την επίβλεψη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.  Ειδικότερα: 

 

 Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφο-

ρικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των 

εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις, ο Τεχνικός Ασφαλείας τις καταχωρεί σε ει-

δικό βιβλίο του Νοσοκομείου, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρη-

ση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως, των υποδεί-

ξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.  

Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας συμβουλεύει σε θέματα: 
1. Σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισα-

γωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και 

ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρ-

φωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά της οργά-

νωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

2. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουρ-

γία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την 

εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας της εργα-

σίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμέ-

νους των τμημάτων ή τη διεύθυνση του νοσοκομείου.  

 
2.ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας, ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει υποχρέωση:  

 

 Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζο-

μένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφά-

λειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους, 

 Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας, 

 Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει τα αποτελέσματα των ερευ-

νών, να τα αξιολογεί και να προτείνει μέτρα αποτροπής παρόμοιων ατυχημάτων, 

 Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού, για τη διαπίστωση 

ετοιμότητας προς την αντιμετώπιση ατυχημάτων.  
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3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει υποχρέωση: 

 
 Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργα-

ζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κιν-

δύνου που συνεπάγεται η εργασία τους, 

 Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργα-

ζομένων σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας. 

 

1. Η άσκηση των καθηκόντων του Τεχνικού Ασφαλείας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν 

από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων πέραν του ελάχιστου ορίου των ωρών απασχό-

λησής του. 

2. Ο Τεχνικός Ασφαλείας, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, έχει ηθική ανεξαρτησία απέ-

ναντι στον εργοδότη και στους εργαζόμενους. Ενδεχόμενη διαφωνία του με τον εργοδότη 

για ζητήματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμ-

βασής του. Σε κάθε περίπτωση, η απόλυση του Τεχνικού Ασφαλείας πρέπει να είναι αιτιο-

λογημένη. 

3. Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

4.ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος της επιχείρη-
σης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή: 

1. πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) 

του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέ-

ση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, 

που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), 

2. πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το 

αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και 

άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, 

3. πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή 

πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγ-

γελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), 

4. απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής 

επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκη-

σης επαγγέλματος εμπειροτέχνη. 

5. προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνι-

κούς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς 

της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή και για τους τεχνικούς της πε-

ρίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1τουλάχιστον οκταετή. 

6. για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε 

θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμ-

φωνα με το άρθρο 22(Ν.3850) που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς 

ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ε-
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κάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 μειώνε-

ται ως εξής: 

α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄και β΄ της παραγράφου 1 κατά ένα έτος 

β) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 κατά τρία έτη. 

7. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της 

αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας. 

8. Ο τεχνικός ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση του Νοσοκομείου. 

9. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-

νικής Ασφάλισης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του 

Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.), καθορίζεται το συγκεκριμέ-

νο επίπεδο γνώσεων και η ειδικότητα του τεχνικού ασφάλειας, ανάλογα με τον αριθμό των 

εργαζομένων και το είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης. Με τα προεδρικά διατάγ-

ματα αυτά είναι δυνατή η τροποποίηση των άρθρων 10, 12 και 13 του Ν.3850/2010. 

 

5.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου 

τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων. 

3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε θέματα 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των 

εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα. 

4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας 

ή του γιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην 

Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον 

επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

 

6.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ξ.Υ.Π.Π. 

1. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να τηρούν φακέλους για καθεμία επιχείρηση, με την οποία 

συμβάλλονται. Στους φακέλους καταχωρούνται αντίγραφα κάθε υπόδειξης, έρευνας, 

μέτρησης ή εξέτασης που σχετίζεται με την επιχείρηση. Οι καταχωρήσεις αυτές πρέπει να 

καταγράφονται από την ΕΞ.Υ.Π.Π. και στα βιβλία που υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση. 

2. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού ασφάλειας με το χρόνο 

απασχόλησής τους σε κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό πίνακα των οποίων υποβάλλουν 

στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας, το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου. Επίσης, συντάσσουν ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση, το πρώτο δίμηνο 

κάθε έτους. 
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3. Το προσωπικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, που αφορά 

τόσο την ίδια όσο και την επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται. 

4. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, 

κάθε στοιχείο που ζητείται, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με βάση τη σύμβαση που υπογράφουν με την επιχείρηση. 

5. Καταγγελία, λύση ή αλλαγή της σύμβασης δεν μπορεί να οφείλεται σε διαφωνία για θέματα 

αρμοδιότητας της ΕΞ.Υ.Π.Π. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία, η λύση ή η αλλαγή της 

σύμβασης πρέπει να είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται στην αρμόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας.  

6. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνει η ΕΞ.Υ.Π.Π., κατά κανένα τρόπο δε 

μεταφέρονται σε εργαζόμενους που απασχολεί. 

7. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας και του 

γιατρού εργασίας, πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη 

επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό, καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα ή 

εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό 

αυτό και για καθεμία από τις επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται. 

8. Όταν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Π.Π. δε διαθέτουν τα απαιτούμενα 

μέσα ή εξοπλισμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, όπως για διενέργεια 

μετρήσεων, εξετάσεων κλπ, οι ΕΞ.Υ.Π.Π. μπορούν να διαθέτουν δικά τους μέσα ή εξοπλισμό. 

Στην περίπτωση αυτή γίνεται αναφορά στη σχετική μεταξύ τους σύμβαση. 

 

7.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 

1. Ο εργοδότης για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας 

και του γιατρού εργασίας, θέτει στη διάθεσή τους το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, 

χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα και βαρύνεται με όλες τις 

σχετικές δαπάνες. 

2. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διευκολύνει τον τεχνικό ασφάλειας, το γιατρό εργασίας και 

τον εκπρόσωπο των εργαζομένων για την παρακολούθηση μαθημάτων εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3850/2010. 

3. Κατά τα λοιπά, οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του 

Ν.3850/2010. 

 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Κατηγορία Επικιν-

δυνότητας  Α 

Κατηγορία Επι-
κινδυνότητας          

Β 

Κατηγορία Επι-
κινδυνότητας   Γ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ-
ΣΩΠΙΚΟΥ 

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑ-
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟ-

Υ» 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Προσωπικό που εργάζε-
ται σε: 1.Ακτινολογικά 

2.Αιμοδυναμικό 
3.Ακτινοθεραπευτικό 
4.Πηρυνική ιατρική      

5.Χειρουργεία (Γενικά, 
Κ/Χ, ΩΡΛ, ΟΦΘ),                  

6.Συλλογή επικίνδυνων 
Νοσοκομειακών Αποβ-

λήτων 

Προσωπικό που ερ-
γάζεται σε: 

1.Μικροβιολογικά 
2.Βιοχημικά 

3.Παθολογοανατομικ
ό 4.Καθαριότητα              

εξωτερικών επιφανε-
ιών κτιρίων 

 5.Τεχνική Υπηρεσία 

Υπόλοιπο Προσωπικό 
που εργάζεται σε 

θέσεις εργασίας εκ-
τός των αναφερομέ-
νων στις προηγούμε-

νες 2 στήλες 

 

 Ιατρικό 50 35 420 505 

 Νοσηλευτικό 82 0 552 634 

 Παραϊατρικό 42 67 13 122 

 Λοιπό Επιστημονικό 0 0 14 14 

 Τεχνικό 0 33 2 35 

 Διοικητικό 0 1 100 101 

 Βοηθητικό 0 0 32 32 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙ-

ΚΟΥ 
174 136 1133 1443 

Ώρες ετήσιας απασχ. 

Τ.Α. ανά εργαζόμενο 3,50 2,50 0,40 

Βάσει   Ν 

3850/2010, 

αρθρ.21 

Σύνολο ωρών ετήσι-

ας απασχ. Τ.Α. ανά 

κατηγορία 

609,00 340,00 453,20 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.402,20 

Σύνολο ωρών τρί-

μηνης απασχ. Τ.Α. 

ανά κατηγορία 

203,00 113,33 151,07 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 467,40 

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» σήμερα έχει 1443 άτομα προσωπικό σύμφωνα με το συνημμένο 
πίνακα. Σύμφωνα  με τη νομοθεσία το προσωπικό λόγω ειδικότητας εντάσσεται και στις τρεις 
κατηγορίες (Α΄, Β΄, Γ΄). Ο τρίμηνος χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας είναι 
467,40 ώρες. Η παρουσία του Τεχνικού Ασφαλείας κρίνεται υποχρεωτική και θα 
πιστοποιείται με δελτίο παρουσίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΛ018/2018 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ, CPV (71317200-5) 
 

Μεταξύ του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»  
και της εταιρείας «…………………………» 
για την ανάθεση «…………………………………» 
Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξοχής του Δήμου Χορτιάτη – Πανοράματος σήμερα την .... ……….. του 
έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 
Αφενός Το  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, που 
εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης  Τ.Κ. 57010, (Α.Φ.Μ. 999294028, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Νεάπολης Θεσσαλο-
νίκης), τηλ. 2313307190 (Τμήμα Προμηθειών) – 2313307152 (Λογιστήριο) φαξ 2313307023 email 
prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρο-
ύσας από τον Διοικητή κ. ………., και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως 
«η Αναθέτουσα Αρχή» 
Και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. και το διακριτικό τίτλο ……………. που 
εδρεύει στην …………………….., Τηλ.: ………………, Fax: ……………………., έχει αριθμό φορολογικού μητ-
ρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΥ ………........... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. 
……………………….., σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 
σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1) Την υπ. αριθμ. ΓΛ018/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αναθέτουσας Αρχής για 
την ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)» ΤΟΥ 
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» . 
2) Την υπ. αριθ. ………………… με Α.Δ.Α. …………………. απόφαση της Διοίκησης, με την οποία κατα-
κυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης πρόσκλησης στον Ανάδοχο και 
την αριθμ. πρωτ. ………………. με Α.Δ.Α. …………………… απόφαση Διοικητή ανάληψης υποχρέωσης, η 
οποία φέρει αριθμό καταχώρησης (α/α …….) στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Άρθρο 1 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

Διοικητική εντολή: Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή 
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποί-
ηση του Έργου. 
Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστο-
ποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγ-
ραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)» ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων 
της σύμβασης και την παρακολούθηση των εκτελεσθεισών εργασιών (τμηματική – οριστική). 
Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Ανα-
θέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υ-
πολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, 
η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονι-
κού διαστήματος. 

mailto:prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr
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Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, κα-
θώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά 
ισχύος:  
α) την πρόσκληση-διακήρυξη, 
β) τη σύμβαση,  
γ) την προσφορά του Αναδόχου. 
Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής 
που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)» ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ». Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμ-
φωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. ΓΛ018/2018 
πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος και την υπ’ αριθμ. ................... απόφαση κατακύρωσης 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Άρθρο 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Η σύμβαση αρχίζει με την ημερομηνία υπογραφής και λήγει μετά τρεις (3) μήνες. Ο χρόνος και 
η διαδικασία υλοποίησης της υπηρεσίας θα γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην πρόσ-
κληση-διακήρυξη. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί έως και την 
τελευταία μέρα παροχής υπηρεσιών.  

  
Άρθρο 4 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Στov ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, 
επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, oι κυρώσεις που  προβλέπονται στο άρθρο 218  του Ν.4412/2016 . 
2. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o ανάδοχος ευθύνεται και για 
κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή 
εκτέλεση της σύμβασης.  
3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση 
στην οποία ο ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμο-
ιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.  
4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακρά-
τησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 
5. Σε περίπτωση έκπτωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την πα-
ράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. 
6. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζήμια τη σύμβαση εφόσον ολοκληρωθεί 
η με αριθμ. διακήρυξης 025/2017 εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία. 

 
 

Άρθρο 5 
ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των 
………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ ……….% ……………………. 
ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά ……………………. ευρώ και …………. λεπτών 
(……………..,…€). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό 
αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά 
από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα 
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για 
την εκτέλεση της υπηρεσίας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον Ανάδοχο και οι ακόλουθες πληρωμές από τον Αγορασ-
τή προς τον Ανάδοχο θα είναι σε Ευρώ. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική, οριστική, ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των εκτελεσθεισών υπηρεσιών από το Νοσοκομείο, μετά την παραλαβή του σχετικού 
τιμολογίου από τις υπηρεσίες του νοσηλευτικού ιδρύματος και σε κάθε περίπτωση μετά τη θεώ-
ρηση του εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Απαιτούμενη προϋπόθεση για την εξόφληση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που θα εκδώσει 
ο Ανάδοχος είναι η σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 
από επιτροπή υπαλλήλων του Νοσοκομείου με αρμοδιότητα την παρακολούθηση των συμβατι-
κών υποχρεώσεων του αναδόχου. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της επιτροπής του Νοσοκομείου 
είναι και η παρακολούθηση του ωραρίου εργασίας του αναδόχου και της παρουσίας του στο χώ-
ρο εργασίας. Η επιτροπή παρακολούθησης θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή του Νοσο-
κομείου.  
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 
200 παρ.5  του Ν. 4412/2016  και την ισχύουσα νομοθεσία.  
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από 
κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση 
ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
 

Άρθρο 6 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
της σχετικά με την υπηρεσία. 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την πορε-
ία καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραί-
τητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώ-
σεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, να αναφέρει εγγράφως 
και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει τη συμβατική υπηρεσία, σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους 
εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορ-
ρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 
που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 
7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 
8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύ-
νες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

 
Άρθρο 7 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσε-
ων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου. 
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλε-
σης της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή 
υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδό-
χου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήμα-
τος. 
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Άρθρο 8 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρη-
τή συμφωνία των μερών. 

 
 

Άρθρο 9 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν έχει υλοποιηθεί πλήρως το αντικείμενό της, γίνει η 
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώ-
σεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμε-
να στη σύμβαση. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Άρθρο 10 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ο Ν.4412/2016 και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμ-
πληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής 
ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 
α) Η παρούσα σύμβαση 
β) Ο Ν.4412/2016 
γ) Η πρόσκληση-διακήρυξη του διαγωνισμού 
δ) Η προσφορά του Αναδόχου 
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των 
όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση του ή με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 

 
Άρθρο 11 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφε-
ί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο εί-
ναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό. 
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλ-
θει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικασ-
τήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
 
Η παρούσα, αφού γράφηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε 
ως έπεται και έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας εκ των συμβαλλομένων. 

 
Θεσσαλονίκη:  

 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Για το Νοσοκομείο                                                                                                       Για τον Ανάδοχο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση 

της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

  Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 99221999 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λεωφόρος Παπανικολάου / Εξοχή Θεσσαλονίκης / 570 10 - Αρμό-

δια για πληροφορίες: Γκιουζέπας Λάμπρος 

- Τηλέφωνο: 2313 307195 

- Ηλ. ταχυδρομείο: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: gpapanikolaou.gr/ 

  Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

-Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ΥΠΗΡΕΣΙ-

ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», (CPV 71317200-5), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ.     

«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με κριτήριο                  

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: Υπηρεσίες 

  Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: ΓΛ018/2018  

  

 

 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ   

 

 

 

 

 

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΥΔ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ–ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ 
ΜΟΡΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

 Πλήρης Επωνυμία:  [   ] 

 Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του  

 οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

 ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

 [   ] 

 Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……] 

 Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

 Τηλέφωνο: 

 Ηλ. ταχυδρομείο: 

 Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου)  

 (εάν υπάρχει): 

 [……] 

 [……] 

 [……] 

 [……] 

 Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

 Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 

 επιχείρηση
iii

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα 

,του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευό-

μενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή προβλέπει 

την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομέ-

νων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή 

κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

 [ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 […...............] 

 [….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμέ-

νος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομι-

κών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

 [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, 

στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτω-

ση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και 

 υπογράψτε το μέρος VI.  

 α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

 πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

 πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

 β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

 διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η   

 εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

 κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
v
: 

 δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα    

 απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 

 λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπ-

τωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

 διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
 ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει 

  βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

 φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

 δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

 φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

 βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

 

 

 

 

 

 

 

 α) [……] 

 

 

 β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

 επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

 εγγράφων):[……][……][……][……] 

 γ) [……] 

 

 

 

 δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 ε) [] Ναι [] Όχι 
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 διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέ-

ρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους
vi
; 

 [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση 

ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή 

κοινοπραξίας. 

 

 α) [……] 

 

 

 

 β) [……] 

 

 

 γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων 

για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 

προσφορά. 

 [   ] 

                                

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδι-

α/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέν-

νησης εφόσον απαιτείται: 

 [……] 

 [……]   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……] 

Τηλέφωνο:  [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο:  [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 

την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 

σκοπό …): 

 [……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκ-

ριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 

μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

 []Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευ-

θείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται 

για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός 

φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 

συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτο-

υσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιο-

δήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; 

 []Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

 […] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix

· 

2. δωροδοκία
x,xi

·  

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

 Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
xvi

 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 

που εξακολουθεί να ισχύει;  

 [ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, ανα-

φέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

 α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

 προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

 β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

  α) Ημερομηνία:[   ],  

  σημείο-(-α): [   ],  

  λόγος(-οι):[   ] 

 

 β) [……] 

 γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και      

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά 

 αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομι-

κός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
xx

; 

 [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xxi

:  [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:   Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις  

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και 

στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

 [] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώ-

σεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμε-

νων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισ-

μό για την καταβολή τους ;
xxiii

 

   ΦΟΡΟΙ 
 

   ΕΙΣΦΟΡΕΣ    

   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 )[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-  [] Ναι [] Όχι  

 

- [……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ ) [] Ναι [] Όχι  

  Εάν ναι, να αναφερθούν 

   λεπτομερείς πληροφορίες 

   [……] 

 

   Α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-  [] Ναι [] Όχι  

 

- [……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ ) [] Ναι [] Όχι  

   Εάν ναι, να αναφερθούν 

    λεπτομερείς πληροφορίες    

   ……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

  (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,    

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπ-

τωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντι-

κού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου
xxv

; 

 [] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

 [] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθη-

καν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες καταστάσεις
xxvi

 : 

 α) πτώχευση, ή  

 β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

 γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

 δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, ή 

 ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

 συμβιβασμού, ή  

 στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

 ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

 από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 

 διατάξεις νόμου 

 Εάν ναι: 

 - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

 - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 

οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας  

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,  

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):    

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγ-

γελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 [] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτο-

κάθαρσης;  

 [] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθη-

καν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 [] Ναι [] Όχι 

 

 

 […...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτο-

κάθαρσης;  

 [] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθη-
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καν: 

 [……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 [.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 [...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επανα-

λαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 κατά την εκτέλεση   

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παρα-

χώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγ-

γελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτο-

κάθαρσης;  

 [] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθη-

καν: 

 [……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

 α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλε-

ισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

 β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

 γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

 δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο  

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπισ-

τευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση;  

 [ ] Ναι [ ] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτο-

υν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

 [] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακ-

ριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):   

[……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτο-

κάθαρσης;  

 [] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθη-

καν:  

 [……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρο-

υς ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;  [] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι 

ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω 

τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxxiii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση 

σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxiv

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέ-

τοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πλη-

ροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημέ-

νου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγρα-

φή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΥΔ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ–ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ 
ΜΟΡΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.  

 

                                            
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα ανα-
φέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκ-
λος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότε-
ρους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ 
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρ-
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τήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο 
να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, ό-
πως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλ-
ληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για 
την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη δι-
αφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη 
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β ανα-
φέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)

  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 
µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την κατα-
πολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθι-
κή αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμο-
ποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 
σ.15) 

 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμά-
των της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και κατα-
πολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπι-
κών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισ-
μού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρι-
κή ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμ-
βασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φό-
ρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγε-
ίας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικ-
ρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτ-
ρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτη-
σης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες δια-
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τάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxx Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κα-
νονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxiii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxiv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύον-
ται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 


