
 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Πάτρα 15/7/2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 28144 
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»                                                                  
 
Ταχ. Δ/νση: Καλαβρύτων 37, Τ.Κ. 26335, Πάτρα. 

Τμήμα Προμηθειών. 

Πληροφορίες: Γεωργιάδης Ι.  

Τηλ. 2613-601-852.  

       2613-601-872. 

e-mail: georgiadis@agandreashosp.gr 

            promithion@agandreashosp.gr 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  39 / 2021 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καμερών ασφαλείας στους εξωτερικούς χώρους  

του Γ. Ν. Πατρών - ο Άγιος Ανδρέας»  

 
Προϋπολογισμός υλικού: 22.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Προϋπολογισμός εργασιών: 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 29.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Διακήρυξης - Συνοπτικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 2: Θεσμικό Πλαίσιο.  

ΑΡΘΡΟ 3: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Ορισμοί. 

ΑΡΘΡΟ 4: Δημοσιότητα.  

ΑΡΘΡΟ 5: Τρόπος λήψης εγγράφων, διευκρινίσεων, συμπληρωματικών πληροφοριών. 

ΑΡΘΡΟ 6: Δικαίωμα Συμμετοχής.   

ΑΡΘΡΟ 7: Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής. 

ΑΡΘΡΟ 8:  Υποβολή προσφορών.  

ΑΡΘΡΟ 9: Τιμές προσφορών - Νόμισμα. 

ΑΡΘΡΟ 10: Ισχύς προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 11: Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού.  

ΑΡΘΡΟ 12: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης  

ΑΡΘΡΟ 13: Απόρριψη προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 14: Ενστάσεις  - Προσφυγές. 

ΑΡΘΡΟ 15: Κρίσεις - Αποτελέσματα. 

ΑΡΘΡΟ 16: Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 17: Ματαίωση διαδικασίας.  

ΑΡΘΡΟ 18: Χρόνος Παράδοσης.  

ΑΡΘΡΟ 19: Χρόνος και τρόπος παραλαβής.  

ΑΡΘΡΟ 20: Απόρριψη - αντικατάσταση αντικειμένου της σύμβασης.   

ΑΡΘΡΟ 21: Υποχρεώσεις Αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ 22:  Πληρωμή - Κρατήσεις  

ΑΡΘΡΟ 23: Ανωτέρα βία.  

ΑΡΘΡΟ 24. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ:  ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

ΑΡΘΡΟ 1: Τεχνική Προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 2: Οικονομική Προσφορά. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο :   Τεχνικές Προδιαγραφές.   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο :   Πίνακας της Οικονομικής Προσφοράς.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο :   Σχέδιο της Σύμβασης.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4ο :   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης.  
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ΤΟ Γ.Ν. ΠΑΤΡΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καμερών ασφαλείας στους 

εξωτερικούς χώρους του Γ. Ν. Πατρών - ο Άγιος Ανδρέας», (CPV 33195100-4).  

 

Το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ταχυδρομικώς στο Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας», κτίριο Γεννηματά, 2ος 

όροφος, Τμήμα Προμηθειών. 

 

Η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών θα είναι μέχρι 28/7/2021 ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 14:00μ.μ. 

 

Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι 

εκπρόθεσμες και  θα επιστρέφονται ως απαράδεκτες.  

 

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι στις 29/7/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ. 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής αξιολόγησης.   

 

Κατά την αποσφράγιση των μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι αντιπρόσωποι των οικονομικών 

φορέων προσκομίζοντας το παραστατικό εκπροσώπησης.  

 

Οι οικονομικοί φορείς για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται 

όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 8:00πμ - 15:00μμ στο Τμήμα Προμηθειών. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2613-601-852 & 2613-601-872 κ. Γεωργιάδης.  

 

Η δαπάνη της υπηρεσίας θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0419 & 1429.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Διακήρυξης - Συνοπτικά στοιχεία. 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Δημόσιος 

Συνοπτικός Διαγωνισμός. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔOYΣ 

 

«Προμήθεια και εγκατάσταση  

συστήματος καμερών ασφαλείας  

στους εξωτερικούς χώρους  

του Γ. Ν. Πατρών - ο Άγιος Ανδρέας» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ   

 

Προϋπολογισμός υλικού: 22.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Προϋπολογισμός εργασιών: 7.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 29.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
33195100-4 

ΚΑΕ 
0419 & 1429 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ - ΚΗΜΔΗΣ 

& ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 

Ημερομηνία: 15/7/2021. 

Ημέρα: Πέμπτη. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 28/7/2021. 

Ημέρα: Τετάρτη. 

Ώρα: 14:00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία: 29/7/2021. 

Ημέρα: Πέμπτη. 

Ώρα: 13:00 μ.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Τμήμα Προμηθειών –  

Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας». 

 

     ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας». 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

www.agandreashosp.gr 
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ΑΡΘΡΟ 2: Θεσμικό Πλαίσιο.  

 

1) Οι νομοθετικές διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα. 

 

-Ο Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τΑ/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

 

-Ο Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/τΑ/3-5-2019) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ένοπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 

Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», άρθρο 56.  

 

-Ο Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/τΑ/25-4-2019) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση στρατηγικών 

επενδύσεων και άλλες διατάξεις», άρθρο 33.  

 

-Ο Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/τΑ/1-4-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 

τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την 

παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του 

έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, άρθρα 43 και 44.  

    

-Ο Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τΑ/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 

της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 107.  

 

-Ο Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τΑ/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων». 

-Ο Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τΑ/12-5-2016) μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, 

μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

2018-2021 και λοιπές διατάξεις», άρθρο 34. 

-Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/τΑ/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».  

 

-Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τΑ/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

-Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τΑ/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

-Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τΑ/23-3-2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία».  

 

-Ο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τΑ/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»  

-Ο N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τΑ/23-12-2014) Α) Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό 

δίκαιο,  τροποποίηση  του  Ν.  3419/2005  (τΑ'  297)  και  άλλες  διατάξεις  και  του  Ν.  3614/2007  (τΑ 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 

2013».  

 

-Ο N. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/τΑ/11-7-2014) «Προσαρμογή στο Εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 

2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9/10/2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, 

μεταξύ των κρατών – μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση. Ρυθμίσεις για την 

Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις, άρθρο 47.   

-Ο Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τΑ/8-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 

2011/85/ΕΕ ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  
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-Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τΑ/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (τΑ΄ 161) 

και λοιπές ρυθμίσεις, άρθρα 1 και 3.   

-Ο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τΑ/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις». 

 

-Ο N. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τΑ/9-5-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, 

παρ. Ζ.  

 

-Ο N. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/τΑ/28-2-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 

-Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τΑ/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων», άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 

του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τΑ΄/2012).  

 

-Ο Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τΑ/2-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»,  

 

-Ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και 

άλλες διατάξεις». 

-Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/τΑ/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – 

Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», σύμφωνα με τον οποίο η 

διαχείριση όλων των αποβλήτων, καθώς και ο εθνικός σχεδιασμός της διαχείρισης όλων των αποβλήτων 

αποτελεί αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ. 

 

-Ο Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/τΑ/9-2-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

 

-Ο Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τΑ/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις». 
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2) Τα έγγραφα και οι αποφάσεις.  

 

2.1) Η υπ’ αριθμ. 75/5-3-2021 Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: Ω2Υ246906Λ-Β6Γ) με θέμα: Ορισμός 

μελών Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας «Καμερών 

Ασφαλείας».  

 

2.2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20614/27-5-2021 πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.  

 

2.3) Η υπ’ αριθμ. 1522/16-6-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων (ΑΔΑ: 63ΜΚ46906Λ-3Η2). 

 

2.4)  Η υπ’ αριθμ. 37/16-6-2021 (Θέμα 34ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΕΒΑ46906Λ-6ΚΥ): 

Έγκριση: α) πρακτικού της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και β) προκήρυξης του δημόσιου, 

συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καμερών ασφαλείας στους 

εξωτερικούς χώρους του Γ. Ν. Πατρών - ο Άγιος Ανδρέας», συνολικού προϋπολογισμού 29.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., γ) ορισμού μελών Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης, δ) ορισμού μελών 

Επιτροπής παραλαβής.    

 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Ορισμοί. 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής.  

Φορέας διενέργειας: Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας».  

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καλαβρύτων 37, Τ.Κ. 26335, Πάτρα. 

Τμήμα Προμηθειών. 

Πληροφορίες: Γεωργιάδης Ι.  

Τηλ. 2613-601-852 & 2613-601-872.  

e-mail: georgiadis@agandreashosp.gr 

              promithion@agandreashosp.gr 

 

Ορισμοί.  

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Ανάδοχος με έγγραφη δήλωση όπου περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως Υπεύθυνο για 

τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής μ’ αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωση του 

αποδέχθηκε τον διορισμό.  

 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που 

εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των 

τηλεομοιοτυπιών. 

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

 

 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες που αρχίζουν να υπολογίζονται από 

την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στην 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 χρονικού διαστήματος. 

 

Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικά τεύχη: τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου καθώς και όλα τα 

τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:  

 

α) τη Σύμβαση,   

β) την Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής, 

γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση του αντικειμένου της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4: Δημοσιότητα.  

Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα «Διαύγεια», στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα (Web Site) του Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας»: www.agandreashosp.gr  

 

ΑΡΘΡΟ 5: Τρόπος λήψης εγγράφων, διευκρινίσεων, συμπληρωματικών πληροφοριών. 

 

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

http://www.agandreashosp.gr. Στην περίπτωση, αυτή τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν 

θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του οικονομικού φορέα να λάβει γνώση για 

αυτές. Η αναζήτηση θα γίνεται με βάση τον αριθμό της διακήρυξης. 

 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους οικονομικούς φορείς διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες, 

σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν. 4412/2016. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν θα εξετάζονται. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σχετικά με όλες τις διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές 

πληροφορίες που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους. Η αποστολή της έγγραφης απάντησης θα 

πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και έξι  (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της υποβολής των 

προσφορών. 

Κανείς οικονομικός φορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.  

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων 

της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Δικαίωμα Συμμετοχής.   

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/20156, οι οικονομικοί φορείς και σε περίπτωση Ενώσεων, τα μέλη αυτών 

μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  

 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

Οι Ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 

σε αυτή η σύμβαση εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση 

της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 7: Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά, μαζί με την προσφορά τους τον φάκελο 

δικαιολογητικών συμμετοχής που θα περιέχει τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 

 

Α. Έλληνες πολίτες.  

Β. Αλλοδαποί. 

1) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του αριθμ. 79 του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων, πλην της απ’ ευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328, οι Αναθέτουσες Αρχές δέχονται το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που ισοδυναμεί με ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση με τις 

συνέπειες του Ν. 1599/1986 (τΑ΄ 75) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις:       

 

α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 περί λόγων αποκλεισμού και 74 περί αποκλεισμού 

οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν ν’ 

αποκλεισθούν,  

 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα: 75 περί κριτηρίων 

επιλογής, 76 περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου και 77 περί κριτηρίων 

επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, 

 

γ) τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 84 περί 

περιορισμού του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν 

στην διαδικασία ανάθεσης σύμβασης.  

 

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εντύπου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 είναι δυνατή με μόνη 

την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σ’ αυτόν.  

 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής  ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης.  

 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού 

διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής. Αν στο διάστημα που 

μεσολαβεί μεταξύ της υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εντύπου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, 

εκ μέρους του, στο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ο οικονομικός φορέας αποσύρει την 

προσφορά του, χωρίς ν’ απαιτείται απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στη συνέχεια, μπορεί να την υποβάλει εκ 

νέου με επίκαιρο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.  
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Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78, το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), περιέχει επίσης τις ίδιες πληροφορίες για τους φορείς αυτούς.  

 

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των 

άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνονται τα εξής: 

  

 Οι όροι της διακήρυξης είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί.   

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

 Σε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση, ματαίωση του διαγωνισμού 

παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του.  

 Η συμμετοχή του αφορά μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού.  

 Η τεχνική προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας τις οποίες 

έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

 

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά οφείλουν τα καταθέσουν τα 

δικαιολογητικά (1) και (2) των ανωτέρω παραγράφων: Α) Έλληνες πολίτες και Β) Αλλοδαποί, αντιστοίχως.  

 

Ακόμη διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. ΙΚΕ και από τον Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις 

περιπτώσεις Α.Ε. 

 

Ακόμη οφείλουν τα καταθέσουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε οικονομικού φορέα για την απόδειξη των 

ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς 

θα πρέπει να καταθέσουν, αναλόγως με τη νομική μορφή κάθε νομικού προσώπου: 

 

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.): 

 

 ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων.   

 ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας. 

 Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. 

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν 

οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

 Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και εξουσιοδότηση σε 

συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.  

 

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή  IKE):  

 Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και 

όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 

 Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

 

Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται 

στις ανωτέρω παραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και 

από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα 

εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω 

για τους ημεδαπούς.  

 

Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται 

τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο οικονομικός φορέας πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 
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Δ. Συνεταιρισμοί.  

1) Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία (Α) Έλληνες 

Πολίτες, (Β) Αλλοδαποί και (Γ) Νομικά πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα 

δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

Ακόμη διευκρινίζεται ότι το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται 

απ’ αυτόν. 

 

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α, Β και 

Γ, για τον κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση. 

2) Δήλωση σύστασης Ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, 

στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του 

υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ’ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο 

εκπρόσωπος της Ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

 

ΑΡΘΡΟ 8:  Υποβολή προσφορών.  

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν εμπρόθεσμα την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο και θα πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες 

σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που αποτελείται από τρεις επιμέρους φακέλους (με τα αντίτυπα 

των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς).   

 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «Προσφορά». 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

 Ο αριθμός της διακήρυξης.  

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

 Τα στοιχεία του αποστολέα.  

Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου (συσκευασίας). 

 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 

σε ξεχωριστούς φακέλους ως εξής: 

 

Η προσφορά με τα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν στον παρακάτω αριθμό αντιτύπων: 

-Δικαιολογητικά συμμετοχής: Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο. 

-Τεχνική Προσφορά: Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο.   

-Οικονομική Προσφορά: Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο.  

και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο φάκελο.  

 

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν παραδόθηκαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή. Αυτές θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και 

δεν θα λαμβάνεται υπόψη.  

 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους οικονομικούς φορείς μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη 

της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον οικονομικό φορέα μόνο εφ’ όσον αυτός το αποδεχθεί. 
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Ένα από τα αντίτυπα ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 

«Πρωτότυπο». Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση 

ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.  

 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον οικονομικό φορέα.   

 

Η Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει 

αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση 

του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά 

στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις 

και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της 

στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού. 

 

Ο οικονομικός φορέας, εφ΄όσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 

4412/2016 κατά της  διακήρυξης του διαγωνισμού ή εφ’ όσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται 

ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά 

του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  

 

Οι αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές έχουν 

ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών.  

Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη.  

 

Σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους υποψηφίους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα, ο οικονομικός φορέας 

οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, 

δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που έχουν διαβιβάσει οι οικονομικοί φορείς και τις έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις 

εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

  

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά 

έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 9:  Τιμές προσφορών - Νόμισμα. 

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ. Θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. 

Οι προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ σε ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εφ΄όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ που βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς κλπ) βαρύνει τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί 

στην προσφορά. 

Η τιμή θα καταγράφεται ως εξής: 

 Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ 

 Ποσοστό ΦΠΑ  

 Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
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Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που 

δίνει το ευνοϊκότερο για την Αναθέτουσα Αρχή αποτέλεσμα.  

 

Η προσφορά που προσφέρει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

Το τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.  

 

Επί ποινή αποκλεισμού, η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει την ανώτατη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών. Οι 

οικονομικοί φορείς να αναφέρουν τον κωδικό στην οικονομική τους προσφορά. Αν δεν υπάρχει τότε να 

καταθέσουν μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.  

ΑΡΘΡΟ 10: Ισχύς προσφορών. 

Οι προσφορές ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του 

διαγωνισμού. Η προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των (180) εκατόν ογδόντα ημερών, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ’ ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 

 

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα  απευθύνει σχετικό 

έγγραφο αίτημα προς τους οικονομικούς φορείς, το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των 

προσφορών τους, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και οφείλουν να 

απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες. 

 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 

του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον οπότε οι οικονομικοί φορείς 

μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφ’ όσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η 

διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή 

ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν τον 

διαγωνισμό.  

 

ΑΡΘΡΟ 11: Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού.  

Στην προβλεπόμενη ημέρα και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη, θα πραγματοποιηθεί η διενέργεια του 

διαγωνισμού σε ανοικτή συνεδρίαση από την αρμόδια Επιτροπή.  

 

Οι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν προσφορά μπορούν να παρίστανται προσκομίζοντας το παραστατικό 

νόμιμης εκπροσώπησης τους. Η τυχόν απουσία ενός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου δεν κωλύει την 

αποσφράγιση της αντίστοιχης προσφοράς.   

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών, 

αξιολόγηση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.  

 

Η Επιτροπή ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις φάκελοι με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά». Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις φάκελοι, ο 

οικονομικός φορέας αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι φάκελοι παραμένουν 

κλειστοί στην Αναθέτουσα Αρχή.  
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Η Επιτροπή αιτιολογεί τεκμηριωμένα πιθανή απόρριψη ενός ή περισσότερων υποψηφίων.  

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της 

τιμής. 

 

Η Επιτροπή στη συνέχεια συντάσσει το πρακτικό αξιολόγησης.  

Η σχετική απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται σε όλους τους οικονομικούς φορείς. 

 

Ο διαγωνισμός δύναται να ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα και αν δεν ο χρόνος δεν επαρκεί τότε σε επόμενη 

συνεδρίαση της Επιτροπής,   

 

ΑΡΘΡΟ 12: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί τον οικονομικό φορέα στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό Ανάδοχο) να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο και αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Αν δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό Ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως 

άνω προθεσμία, εφ’ όσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες.  

 

Αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή 

ο προσωρινός Ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 

4412/2016.  

 

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή 

και την διαβίβαση του φακέλου προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.  

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης 

(άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).  

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς.  

 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός Ανάδοχος είναι τα 

εξής:  

1) Απόσπασμα μητρώου όπως του ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου), ή ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει 

καταδικαστεί για τα ακόλουθα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  

 δωροδοκία,  

 απάτη,  

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.   

 

Το παρόν δικαιολογητικό αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.  
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2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας (προσωρινός Ανάδοχος), κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης 

του από την Αναθέτουσα Αρχή, είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής του ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής). 

 

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας (προσωρινός Ανάδοχος), κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης 

του από την Αναθέτουσα Αρχή, είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.  

  

4) Πιστοποιητικό έκδοσης τελευταίου τριμήνου περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης (οικονομικού 

ενδιαφέροντος, πτωχευτικής διαδικασίας και διαδικασίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική αρχή.   

 

5) Πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας (προσωρινός Ανάδοχος), είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Κατά 

συνέπεια, θα πιστοποιείται αφ’ ενός η εγγραφή τους σ΄αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού και αφ’ ετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την έγγραφη 

ειδοποίηση του από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και ότι έχει εξοφλήσει τις συνδρομές του για το τρέχον 

οικονομικό έτος.  

 

Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο 

ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Απόρριψη προσφορών. 

H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης και σύμφωνα με το άρθρο 91 

του Ν. 4412/2016 απορρίπτει τις προσφορές στις εξής περιπτώσεις:   

-Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις.  

-Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής  

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

-Αποτελεί εναλλακτική προσφορά. 

-Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

-Δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

-Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την τιμή ή και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς. 

-Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της διακήρυξης, 

-Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των (180) εκατόν ογδόντα  ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

-Αν συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ της οικονομικής προσφοράς υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη 

δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του διαγωνισμού.  
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ΑΡΘΡΟ 14: Ενστάσεις - Προσφυγές. 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 

του Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 15: Κρίσεις - Αποτελέσματα. 

Η επιλογή της μειοδότριας εταιρείας θα γίνει με κριτήριο πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, ο τελικός 

ανάδοχος επιλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με την έκδοση απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και  κοινοποιείται σε 

όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016. 

 

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την 

εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων, συμπληρώνεται η σχετική σύμβαση. 

 

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό Ανάδοχο, η σύμβαση θεωρείται ότι 

έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωρινού Αναδόχου στον οποίο τελικά νόμιμα και έγκαιρα 

κατακυρώθηκε το αντικείμενο του διαγωνισμού, υπογράφεται η σύμβαση που συντάσσεται με βάση τους όρους 

που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη και στην προσφορά του.  

 

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματά της ή σε περίπτωση που 

ανακύψουν αντικρουόμενοι  αντιφατικοί όροι, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η 

Διακήρυξη, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά και η Απόφαση Κατακύρωσης.  

 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη σύμβαση μέσα 

στην ταχθείσα ημερομηνία μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.  

 

ΑΡΘΡΟ 17. Ματαίωση διαδικασίας.  
Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα την διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή με 

αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα για 

τα εξής:  

 

α) να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού,  

β) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των προδιαγραφών της διακήρυξης,  

γ) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στην διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 

4412/2016,  

δ) αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα 

Αρχή μπορεί, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς την διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: Χρόνος Παράδοσης.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το αντικείμενο της σύμβασης σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και 

σε χρονικό διάστημα εντός δυο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. 

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα 

υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 

ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 19: Χρόνος και τρόπος παραλαβής.  

H παραλαβή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 από την αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται 

με βάση την παρ. 11, εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται 

ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφ’ όσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο Ανάδοχος. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει βάσει της προσφοράς του χωρίς απόκλιση από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η παραλαβή συνίσταται με την αντιπαραβολή και  τη συμφωνία  

με  το  προσκομιζόμενο  δελτίο  αποστολής – τιμολόγιο και τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή.  

   

ΑΡΘΡΟ 20: Απόρριψη - αντικατάσταση αντικειμένου της σύμβασης.   

Η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. Σε 

περίπτωση οριστικής απόρριψης με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Επιτροπής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης μέσα 

σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

 

Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει το αντικείμενο της σύμβασης μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε και εφ΄ 

όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

ΑΡΘΡΟ 21: Υποχρεώσεις Αναδόχου.  

Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων του άρθρου 138 του Ν. 

4412/2016. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί υποχρεούται να τις αποκαταστήσει 

με δικά του έξοδα. Ακόμη εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν 

από τη σύμβαση και τη νομοθεσία. Ακόμη δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος 

αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής και απαγορεύεται ν’ αναθέσει σε τρίτους 

οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν γι’ αυτόν από την παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 22:  Πληρωμή - Κρατήσεις.  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή. 

 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο προϋποθέτει ότι αναλαμβάνει την 

εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την 

πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές 

τρίτων καθώς και οι δικές του δαπάνες για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, χωρίς καμία 

περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

Toν Ανάδοχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί, βαρύνουν οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς τον ΦΠΑ, για την παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται.  

 

ΑΡΘΡΟ 23: Ανωτέρα βία.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο 

που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη 

ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς βάσει του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016. 

 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει 

στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 

σχετικούς λόγους και περιστατικά πριν τη λήξη της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών 

στον ανάδοχο, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.  
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ΑΡΘΡΟ 24: Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών.  

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις 

μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί στο πλαίσιο των αρχών της 

καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

Εφ’ όσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, δεν αποκλείεται, για ορισμένες περιπτώσεις, να προβλεφθεί στη 

σύμβαση η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 4412/2016. 

 

Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία τότε η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ή διαφωνίας ανήκει στα 

Ελληνικά Δικαστήρια όπως προβλέπεται από το άρθρο 175 του Ν. 4412/2016 με εφαρμοστέο το Ελληνικό και 

το Κοινοτικό δίκαιο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ:   ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

ΑΡΘΡΟ 1: Τεχνική Προσφορά. 

Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται σε ξεχωριστό φάκελο και συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 

4412/2016 και βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων που αναφέρονται στο 1ο Παράρτημα 

της παρούσας.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: Οικονομική Προσφορά. 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε ξεχωριστό φάκελο και συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 

4412/2016 και βάσει του πίνακα που αναφέρεται στο 2ο Παράρτημα της παρούσας και λαμβάνοντας υπόψη 

τους όρους και τα άρθρα του Κεφαλαίου Ι της διακήρυξης.  

 

 

                                                                                                                              Ο Διοικητής 

                                                                          του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών 

                                                                                      «Ο Άγιος Ανδρέας»  

              

                                                             

                                                                                   Ηλίας Θεοδωρόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο  -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καμερών ασφαλείας 

στους εξωτερικούς χώρους του Γ. Ν. Πατρών - ο Άγιος Ανδρέας». 

 

Η τεχνική περιγραφή αφορά την υφιστάμενη κατάσταση του νοσοκομείου, τη λειτουργία και την διατήρηση 

των τεχνικών δυνατοτήτων και προδιαγραφών του, όπως επίσης στις τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών, 

του δικτύου και γενικά των εξαρτημάτων μιας πιθανής εγκατάστασης συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο Γενικό 

Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».  

 

Οι επί των παρακάτω σχεδίων θέσεις των καμερών είναι ενδεικτικές.  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται σε κατόψεις τα προτεινόμενα σημεία τοποθέτησης καμερών, τα οποία έχουν επιλεγεί 

λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στην Εγκύκλιο / Οδηγό του Υ.Υ. (07/2018) για τη συμμόρφωση προς 

το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και στην Οδηγία της ΑΠΔΠΧ 1/2011.  

 

Πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 20 της Οδηγίας της ΑΠΔΠΧ 1/2011 αναφέρονται τα ακόλουθα σχετικά με 

Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα: «Η λειτουργία συστήματος 

βιντεοεπιτήρησης σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και λοιπούς χώρους όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας για το 

σκοπό της ασφάλειας προσώπων και αγαθών πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στα σημεία εισόδου και 

εξόδου, στους χώρους ταμείων ή χώρους κρίσιμων εγκαταστάσεων (π.χ. ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, 

αποθήκες ιατροφαρμακευτικού υλικού κ.λπ.) όπου, κατ’ αρχήν, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ένας επισκέπτης ή 

ασθενής.  

 

Οι κάμερες δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ελέγχουν την κίνηση στις αίθουσες αναμονής, τα κυλικεία 

και τους χώρους εστίασης, τους διαδρόμους του νοσοκομείου, τους θαλάμους ασθενών, τους θαλάμους 

εξέτασης ή ιατρικών επεμβάσεων, τις τουαλέτες και τα λουτρά, τα γραφεία ιατρών και τους χώρους εργασίας 

του λοιπού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.» 

 

Η τελική εγκατάσταση, ο αριθμός των καμερών, καθώς και οι ακριβείς θέσεις και στοχεύσεις των καμερών 

προϋποθέτουν την έγκριση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ο οποίος έχει την αρμοδιότητα από το νόμο 

να παρακολουθεί και να εποπτεύει τη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. 
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Εικόνα 1: Κεντρική είσοδος Γ.Ν.Π., είσοδοι κτηρίου "Γ. Γεννηματάς" – ανατολικοί εξωτερικοί χώροι στάθμευσης 
προσωπικού 
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Εικόνα 2: Μπάρα εισόδου χώρου στάθμευσης προσωπικού. Βόρεια είσοδος κτηρίου Νέας Πτέρυγας, Φαρμακείο 

- ανατολικοί εξωτερικοί χώροι στάθμευσης προσωπικού, προς κρίσιμους χώρους Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων – κέντρο αερίων, κεντρικό αντλιοστάσιο, πυροσβεστικό συγκρότημα – και προς Κεντρική 

Αποθήκη. 
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Εικόνα 3: Στο επίπεδο του ισογείου προς την Είσοδο Πολυώροφου Τμήματος του Κεντρικού Κτηρίου και την 

Είσοδο του Κτηρίου Νέα Πτέρυγα. Στο επίπεδο του υπογείου προς τις αντλίες λυμάτων, τα ψυκτικά μηχανήματα 

των Μαγειρείων και τον ψύκτη του Μαγνητικού τομογράφου. 
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Εικόνα 4: Προς την Είσοδο του Διώροφου Τμήματος του Κεντρικού Κτηρίου, προς κρίσιμο 

Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό (Η/Ζ Κεντρικού Κτηρίου, Θάλαμο Μολυσματικών Αποβλήτων, Δεξαμενές 

πετρελαίου και προς την είσοδο του Λεβητοστασίου. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται σε πίνακα συνοπτικά οι προς εγκατάσταση κάμερες. 

 

Αριθμός 

κάμερας 

Χώροι βιντεοεπιτήρησης 

Κάμερα Νο1 Γενική είσοδος Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας» (θυρωρείο) 

Κάμερα Νο2 Δυτική είσοδος κτηρίου «Γ. Γεννηματάς» 

Κάμερα Νο3 Βόρεια (κύρια είσοδος) κτηρίου «Γ. Γεννηματάς»  

Κάμερα Νο4 Ανατολική είσοδος κτηρίου «Γ. Γεννηματάς» 

Κάμερα Νο5 Βορειοανατολικός τομέας χώρου πάρκινγκ προσωπικού 

Κάμερα Νο6 Μπάρα εισόδου στο χώρο στάθμευσης προσωπικού 

Κάμερα Νο7 Βόρεια είσοδος κτηρίου Νέα Πτέρυγα 

Κάμερα Νο8 Προς χώρο στάθμευσης προσωπικού και προς το Φαρμακείο του 

Νοσοκομείου 

Κάμερα Νο9 Προς χώρο στάθμευσης προσωπικού 

Κάμερα Νο10 Προς χώρο στάθμευσης προσωπικού και Κεντρική αποθήκη 

Κάμερα Νο11 Κέντρο αερίων (κρίσιμος χώρος ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων) 

Κάμερα Νο12 Πυροσβεστικό συγκρότημα και Κεντρικό αντλιοστάσιο (κρίσιμοι 

χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) 

Κάμερα Νο13 Κύρια είσοδος Κεντρικού Κτηρίου 

Κάμερα Νο14 Στο επίπεδο του υπογείου: είσοδοι προς BMS, οικίσκο συστήματος 

επεξεργασίας νερού της ΜΤΝ, τροφοδοσία μαγειρείων και 

νεκροτομείο. 

Κάμερα Νο15 Στο επίπεδο του υπογείου προς τους κρίσιμους 

ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους: αντλιοστάσια λυμάτων, ψυκτικά 

μηχανήματα ψυγείων Μαγειρείων και ψύκτης Μαγνητικού 

Τομογράφου 

Κάμερα Νο16 Κύρια είσοδος Νέας Πτέρυγας 

Κάμερα Νο17 Είσοδος Διωρόφου Τμήματος Κεντρικού Κτηρίου και προς τα ΗΖ 

του Κεντρικού Κτηρίου 

Κάμερα Νο18 Ανατολική είσοδος Διώροφου Τμήματος Κεντρικού Κτηρίου 

(είσοδος ακτινοθεραπείας) 

Κάμερα Νο19 Θάλαμος Μολυσματικών αποβλήτων 

Κάμερα Νο20 Δεξαμενές πετρελαίου 

Κάμερα Νο21 Λεβητοστάσιο 

 

Πίνακας 1. Σημεία τοποθέτησης καμερών. 
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Η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος προϋποθέτει την επεκτασιμότητα του υπό εγκατάσταση 

συστήματος ώστε το σύστημα να μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.  

 

Το δίκτυο να είναι αυτόνομο και η εγκατάσταση να έχει τουλάχιστον τρία (3) κεντρικά σημεία σύνδεσης, ένα σε 

κάθε κτήριο. Τα κτήρια να επικοινωνούν μεταξύ τους με καλώδια οπτικών ινών (κτήρια: Γ. Γεννηματάς - 

Κεντρικό Κτήριο - Νέα Πτέρυγα). 

 

Οι κάμερες θα έχουν σταθερή τοποθέτηση, θα καταγράφουν διαρκώς, αλλά χωρίς ήχο. Τα δεδομένα θα 

αποθηκεύονται στους σκληρούς δίσκους, θα διατηρούνται αυστηρά μέχρι και 14 μέρες από την ημέρα λήψης 

και μετά θα διαγράφονται. Η καταγραφή θα είναι απλή (χωρίς αναγνώριση προσώπων κλπ). 

 

Η προτεινόμενη υλοποίηση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον όσα περιγράφονται 

παρακάτω. 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) μηχανήματος καταγραφής (Recorder) κωδικοποίησης H.265+ / H.265/ 

Η.264, τριών (3) σκληρών δίσκων παρακολούθησης τύπου surveillance 3X10 TB, μίας (1) LED οθόνης με 

ανάλυση 4K και διαγώνιο τουλάχιστον 43 ιντσών, είκοσι μία (21) καμερών παρακολούθησης τύπου bullet 

τουλάχιστον 4Mp με δυνατότητες κωδικοποίησης H.265+ / H.265/ H.264 κλπ (σε αντιστοιχία με το recorder), 

υποδοχή για SD card και δείκτη τουλάχιστον IP66 για προστασία από βροχή και σκόνη, καθώς και τις 

αντίστοιχες βάσεις για τις κάμερες. Οι κάμερες να έχουν μέγιστο άνοιγμα (Aperture) τουλάχιστον 1.4 και 

εστιακή απόσταση μεταβαλλόμενη περίπου στο εύρος 2.5mm-13.5mm. Να έχουν ταχύτητα κλείστρου με εύρος 

1/3~1/100000. O λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR) να είναι τουλάχιστον 50db. Οι κάμερες να έχουν δυναμικό 

εύρος λευκού τουλάχιστον 120db. Επίσης να καταγράφουν τουλάχιστον 25 καρέ το δευτερόλεπτο (fps) στα 

3Μp και τουλάχιστον 15 καρέ στα 4Mp και άνω. Τέλος, οι κάμερες να έχουν δυνατότητα προσαρμογής σε 

χαμηλό φωτισμό.  

 

Επίσης, να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων μονάδων TP-LINK για το δίκτυο του 

συστήματος, PoE injector συσκευών για την τροφοδοσία των καμερών μέσω του καλωδίου δικτύου, μονάδων 

επέκτασης της τροφοδοσίας μέσω των καλωδίων, μονάδων switch, μονάδων τερματισμού των οπτικών ινών και 

όποια άλλη συσκευή απαιτηθεί για την λειτουργία και την επεκτασιμότητα του συστήματος. Περιλαμβάνεται η 

απαραίτητη καλωδίωση για το σύστημα: καλώδιο UPT CAT 6, πλαστικοί σωλήνες κουβίδη, καλώδιο 

τροφοδοσίας εύκαμπτο, κανάλι πλαστικό, εξωτερικό πλαστικό κουτί, μονάδα Rack, μονάδα UPS, καλώδια 

οπτικών ινών κλπ. 

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται η προμήθεια των ανταλλακτικών, υλικών και μικροϋλικών, η 

μεταφορά των ειδών στο χώρο του νοσοκομείου και το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την 

παράδοση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε πλήρη και καλή λειτουργία. Εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες 

οι συνδέσεις, απαραίτητες δοκιμές, ρυθμίσεις και παραμετροποιήσεις πριν την παράδοσή του. 

 

Ο κάθε υποψήφιος Ανάδοχος να καταθέσει στην προσφορά του αποδεικτικά για το προτεινόμενο σύστημα 

βιντεοεπιτήρησης που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

o Πλήρη συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς που εγγυώνται την ασφαλή λειτουργία του 

κάθε προϊόντος, πιστοποιητικό CE κλπ. 

o Πιστοποιητικό ISO / IEC 27701 για την προστασία των πληροφοριών από την υποκλοπή 

o Τεχνικά φυλλάδια και έγγραφα απ' τα οποία να προκύπτει η συμφωνία των χαρακτηριστικών του 

προσφερόμενου συστήματος με τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια των ανταλλακτικών, υλικών και μικροϋλικών, την 

μεταφορά των ειδών στο χώρο του νοσοκομείου και το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την 

παράδοση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε πλήρη και καλή λειτουργία. Εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες 

οι συνδέσεις, απαραίτητες δοκιμές, ρυθμίσεις και παραμετροποιήσεις πριν την παράδοσή του. 

 

Ο κάθε υποψήφιος Ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον Υποδ/ντή 

της Τεχνικής Υπηρεσίας ή από άλλον υπεύθυνο του Τεχνικού Τμήματος ότι έλαβε πλήρη και καλή γνώση της 

υπάρχουσας κατάστασης και των σημείων τοποθέτησης των καμερών. 

 

Ο Ανάδοχος να έχει προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχο σύστημα καμερών ασφαλείας νοσοκομείου και να 

διαθέτει βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από τον φορέα. Να κατατεθούν δύο (2) τουλάχιστον βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης από αντίστοιχο φορέα. 

 

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε προσυμφωνημένο χρόνο με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και 

να ολοκληρωθούν στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα από την έναρξη τους με τρόπο τέτοιο ώστε να 

μην δημιουργείται πρόβλημα στη διέλευση των διερχομένων.  

 

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν με την παρουσία προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ολοκλήρωση 

εργασιών το αργότερο σε χρονικό διάστημα δυο (2) εβδομάδων από την εντολή του νοσοκομείου. 

 

Ο Ανάδοχος να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των συστημάτων για τουλάχιστον δύο (2) έτη και 

διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 

 

Μέτρα ασφάλειας. 

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας για την 

προστασία των εργαζόμενων του, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των ασθενών και γενικά όλων των 

διερχόμενων στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. Επίσης, πρέπει να μεριμνήσει για τη μη πρόκληση σπινθήρων, 

φωτιάς, διαρροών νερού, αποχετεύσεων και ιατρικών αερίων, απροειδοποίητων διακοπών ηλεκτροδότησης 

τόσο στους χώρους που θα εκτελεστούν οι εργασίες όσο και σε άλλους χώρους του Νοσοκομείου.  

 

 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, τυχόν τρυπήματα ή σκαψίματα που μπορεί να απαιτηθούν, στο δάπεδο, στην 

οροφή, στους τοίχους, σε κουφώματα και άλλα δομικά στοιχεία, να πραγματοποιηθούν μετά από επιτόπιο 

έλεγχο και κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ για την αποφυγή βλαβών στο κτήριο ή σε 

άλλες εγκαταστάσεις. Για όσες φθορές σε δομικά στοιχεία (πατώματα, τοίχους, κουφώματα, ψευδοροφές κ.α.) 

ή και σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και δίκτυα προκύψουν κατά την εκτέλεση των συγκεκριμένων 

εργασιών, να ενημερωθεί άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία από τον Ανάδοχο για να τις ελέγξει.  

 

Οι φθορές αυτές, είτε επηρεάζουν την στατική επάρκεια και την ασφάλεια των κτηρίων είτε την λειτουργία 

εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, θα πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως και άμεσα, με έξοδα και ευθύνη του 

Αναδόχου, από ειδικευμένο προσωπικό με τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις (με επισκευή, χρωματισμό, 

αντικατάσταση κ.α. εργασίες) και υλικά. Επίσης, με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου να αποκατασταθούν άμεσα 

όποιες ζημιές μπορεί να προκληθούν σε γειτονικούς χώρους, λόγω των προαναφερθέντων βλαβών ή και 

διαρροών, διακοπών παροχής ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας κ.α.  

 

Όλες οι οπές σε δομικά στοιχεία, όπως τοίχοι, πατώματα, οροφές, πόρτες, παράθυρα, πρέπει να σφραγίζονται 

πλήρως, αμφίπλευρα και με τα κατάλληλα υλικά για να εξασφαλιστεί η στεγανότητα και η διατήρηση του 

προβλεπόμενου από την Νομοθεσία, βαθμού προστασίας από την μετάδοση φωτιάς και καπνού από και προς 

γειτονικούς χώρους. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα κτήρια του Νοσοκομείου που διαθέτουν θερμοπρόσοψη. 
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Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Απαιτείται πλήρης 

απομόνωση των χώρων εργασίας και λήψη μέτρων για μη εκπομπή θορύβου, σκόνης, οσμών κλπ. Σε 

περίπτωση που οι εργασίες προκαλούν σημαντική όχληση και αρνητική επίδραση στη λειτουργία ιατρικών, 

νοσηλευτικών κ.α. εργασιών του Νοσοκομείου, η Τεχνική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά τις 

εργασίες μέχρις ότου δεν εμποδίζονται οι λειτουργίες του Νοσοκομείου ή να καθορίσει άλλες ώρες για την 

εκτέλεση των εργασιών. 

 

Ολοκλήρωση εργασιών – Παραλαβή. 

Απαιτείται η άμεση απομάκρυνση μπαζών και αχρήστων υλικών, εξοπλισμού και υλικών συσκευασίας από τους 

χώρους που εκτελούνται οι εργασίες και τους κοινόχρηστους χώρους του Νοσοκομείου (συμπεριλαμβανομένου 

και του προαύλιου χώρου). 

 

O Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αμέσως μετά το πέρας των εργασιών, να εκπαιδεύσει τα άτομα του 

προσωπικού, που θα του υποδείξει το νοσοκομείο καθώς και τεχνικού προσωπικού της Τ.Υ. του ΓΝΠ για τη 

λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Επιπλέον, μετά το πέρας των εργασιών, οφείλει να παραδώσει 

στην Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ δελτίο εργασιών και πλήρες εγχειρίδιο (manual) για τον ορθό και ασφαλή 

χειρισμό, καθώς και για την αντιμετώπιση βασικών βλαβών, τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα. 

 

Μετά το πέρας των εργασιών να παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου δελτίο αποστολής των 

υλικών, πρωτότυπο δελτίο εργασιών υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο Τεχνικό του Αναδόχου και τον 

υπεύθυνο Τεχνικό της Τεχνικής Υπηρεσίας, η ημερομηνία του οποίου να σηματοδοτεί το χρονικό σημείο 

έναρξης της εγγύησης των συστημάτων, καθώς και εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των 

συστημάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο  – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-

ΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο  – ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ……….. ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «……….» 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ  

……………………. 
 

Στην Πάτρα σήμερα ……………. οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

 

Αφ’ ενός, 

Tο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» που εδρεύει στην οδό Καλαβρύτων 37, ΤΚ 26335 και 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης, από τον Διοικητή, κ. Ηλία Θεοδωρόπουλο, νομίμως 

διορισθέντος, δυνάμει της υπ΄αριθμ.: Γ4β/Γ.Π. οικ. 2423/17-1-2020 (ΦΕΚ 30/17-1-2020 Τεύχος Υπαλλήλων 

Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) απόφασης του 

Υπουργού Υγείας νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπούντος αυτό κατ΄άρθρο 7, παρ. 4, περ. στ εδ. 3 και άρθρο 

7 παρ. 8 περ. 23 και παρ. 6 περ. 9 του Ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007. 

Tο Γ.Ν. Πατρών «Άγιος Ανδρέας» στο εξής θα αναφέρεται στην σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

 

 

και αφ’ ετέρου, 

Η  εταιρεία με την επωνυμία «……………….» που εδρεύει στην οδό …………., Τ.Κ. ………., Αθήνα, τηλέφωνο: 

……………, ΑΦΜ …………..και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. …………… με ΑΔΤ: …………... 

Η ανωτέρω εταιρεία στο εξής θα αναφέρεται στη σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1) Την υπ’ αριθμ. …………. διακήρυξη του διαγωνισμού.  

2) Η υπ’ αριθμ. ……………. Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης, (ΑΔΑ: …………….).  

3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………τεχνική και οικονομική προσφορά της εταιρείας.   

4) Την υπ’ αριθμ. ………απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: …………..) σχετικά με την έγκριση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

5) Όλες τις κείμενες διατάξεις των Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Εγκυκλίων περί «Σύναψης Δημόσιων 

Συμβάσεων».  

 
 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ. 

 

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Ανάδοχος με έγγραφη δήλωση όπου περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως Υπεύθυνο για 

τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής μ’ αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωση του 

αποδέχθηκε τον διορισμό.  

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή 

Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που 

εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των 

τηλεομοιοτυπιών. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 
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Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή με βασικές 

αρμοδιότητες την παραλαβή και την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες που αρχίζουν να υπολογίζονται από 

την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στην 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 χρονικού διαστήματος. 

Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

 

Συμβατικά τεύχη: τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου καθώς και όλα τα 

τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:  

α) τη Σύμβαση, β) την Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του αντικειμένου της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι της αμοιβής την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης που θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του και με την απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

  

ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-

ΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΠΑ 

    

 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ……………… με ημερομηνία έναρξης ……….. και ημερομηνία λήξης  

…………..  

Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδικαίως και αζημίως για το δημόσιο, στην περίπτωση που συναφθεί άλλη 

σύμβαση από την ΕΚΑΠΥ ή από Νοσοκομείο αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ ως αποτέλεσμα Ενιαίου Διαγωνισμού ή 

αν υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή. 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο προϋποθέτει ότι αναλαμβάνει την 

εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την 

πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές 

τρίτων καθώς και οι δικές του δαπάνες για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, χωρίς καμία 

περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

Toν Ανάδοχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί, βαρύνουν οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς τον ΦΠΑ, για την παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται. 
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ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων του άρθρου 138 του Ν. 

4412/2016. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί υποχρεούται να τις αποκαταστήσει 

με δικά του έξοδα. Ακόμη εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν 

από τη σύμβαση και τη νομοθεσία. Ακόμη δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος 

αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής και ακόμη απαγορεύεται ν’ αναθέσει σε τρίτους 

οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν γι’ αυτόν από την παρούσα. 

 

Ο Ανάδοχος, ενδέχεται κατά την εκτέλεση της παρούσας να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Αναθέτουσα Αρχή. Ως εκ τούτου αναλαμβάνει όλες  τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το υφιστάμενο θεσμικό, κανονιστικό και νομικό πλαίσιο για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιαιτέρως: 

 

 Δεν υποβάλλει τα δεδομένα σε κανενός είδους επεξεργασία (ενδεικτικά τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, 

διάδοση, συσχέτιση ή συνδυασμό, διασύνδεση, διαγραφή κλπ.) με κανένα τρόπο και για κανένα σκοπό.  

 Δεν κοινοποιεί ούτε γνωστοποιεί σε τρίτους τα δεδομένα παρά μόνο αν υποχρεούται προς τούτο από το 

νόμο. 

 H οιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (ακόμα και απλών) από τον Ανάδοχο που αφορούν 

το εν λόγω έργο, γίνεται στα πλαίσια της ρητής συμμόρφωσης του Αναδόχου στον Κανονισμό της ΕΕ 

2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα (GDPR). 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το αντικείμενο της σύμβασης σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και 

σε χρονικό διάστημα εντός δυο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. 

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα 

υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 

ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να γίνει η παράδοση, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.  

H παραλαβή γίνεται από αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 208 και με την παρ. 11, 

εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος και εφ’ όσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο Ανάδοχος. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει βάσει της προσφοράς του χωρίς απόκλιση από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η παραλαβή συνίσταται με την αντιπαραβολή και  τη συμφωνία  

με  το  προσκομιζόμενο  δελτίο  αποστολής – τιμολόγιο και τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή.  

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ. 

Αν ο Ανάδοχος δεν μεριμνήσει για την έγκαιρη παράδοση τότε επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει το 

άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή ή σε ανώτερη βία. Οι ρήτρες καθυστέρησης των 

παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του.  

 

Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η 

του αντικειμένου της σύμβασης περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που 

επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των 

ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 
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Ο Ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Ειδικότερα σε περιπτώσεις που δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως 

προβλέπονται στη σύμβαση με Φ.Π.Α. και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο 

που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας βάσει του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016. 

 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει 

στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 

σχετικούς λόγους και περιστατικά πριν τη λήξη της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών 

στον ανάδοχο, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η τροποποίηση των όρων της παρούσας γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών 

και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι θα έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το αντικείμενο της σύμβασης, γίνει η 

πληρωμή του ολόκληρου του τιμήματος, εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις. Η σύμβαση θεωρείται 

ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Οριστική ποιοτική και ποσοτική παράδοση.   

β) Αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

Αναφορικά με το παρόν άρθρο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4412/2013 δύναται ν’ ασκήσει το δικαίωμα 

μονομερούς λύσης της σύμβασης εφ΄όσον συντρέχει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:  

 

-Η παρ. 5 ή παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (τΑ΄115).  

-Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

 

-Ο Ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από την διαδικασία της σύναψης σύμβασης.  

 

-Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 

από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ που έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και 

ισχύος είναι η ακόλουθη:  

α) Η σύμβαση. 

β) Η κείμενη νομοθεσία. 

γ) Η διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. 

δ) Η προσφορά του Αναδόχου. 
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Για τα θέματα που καθορίζονται, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει 

οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς 

καθορίζεται διαφορετικά.  

 

Αντίκλητος του Αναδόχου στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή 

ορίζεται με την παρούσα ο κ…………………...  

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με κλειστούς 

φακέλους, ταχυδρομικώς.   

 

ΑΡΘΡΟ 14: 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 την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί στο πλαίσιο των αρχών της 

καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

Εφ’ όσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, δεν αποκλείεται, για ορισμένες περιπτώσεις, να προβλεφθεί στη 

σύμβαση η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 4412/2016. 

 

Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία τότε η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ή διαφωνίας ανήκει στα 

Ελληνικά Δικαστήρια όπως προβλέπεται από το άρθρο 175 του Ν. 4412/2016 με  εφαρμοστέο το Ελληνικό και 

το Κοινοτικό δίκαιο. 

Η παρούσα, αφού γράφηκε σε δύο όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται και 

έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας των συμβαλλομένων. 

 

                                     ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

«ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»| 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

                    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

     

 

                      «…..………..» 
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4o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  

 
 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
 

Στοιχεία της  δημοσίευσης 
 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις  οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 

διαγωνισμού στην  Επίσημη Εφημερίδα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες 

που απαιτούνται στο Μέρος  Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην  Επίσημη 

Εφημερίδα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
 
 

Προσωρινός αριθμός 

προκήρυξης στην  ΕΕ: 

αριθμός 

[], ημερομηνία [], σελίδα []                    

Αριθμός  προκήρυξης στην  ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][]                                         0000/S 000-0000000 
 
 

Εάν δεν  έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην  Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν  υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί,  η 

αναθέτουσα αρχή  ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες 

με τις  οποίες θα είναι  δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της  διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό  επίπεδο) 
 
 

Δημοσίευση σε εθνικό 

επίπεδο: (π.χ.  

www.promitheus. gov.gr/[ΑΔΑΜ 

Προκήρυξης 

στο ΚΗΜΔΗΣ]) 
 
 

Στην περίπτωση που δεν  απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην  Επίσημη 

Εφημερίδα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες 

πληροφορίες με τις  οποίες θα είναι  δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της  

διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 
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Ταυτότητα του αγοραστή 
 
 

Επίσημη ονομασία: 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:               999378003 

Δικτυακός τόπος (εφόσον 

υπάρχει):                                         w w w . a g a n d r e a s h o s p . g r   

Πόλη:                                                    Πάτρα 

 

Οδός και αριθμός: Καλαβρύτων 37 

Ταχ. κωδ.:                                     26335        

Αρμόδιος επικοινωνίας: Γεωργιάδης Ιωάννης 

Τηλέφωνο: 2613-601-852 & 2613-601-872.         

Ηλ. ταχ/μείο: georgiadis@agandreashosp.gr   & promithion@agandreashosp.gr                                   

                     Χώρα:                                                     

 
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 

 
                   Τίτλος: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καμερών ασφαλείας στους εξωτερικούς χώρους 

του Γ. Ν. Πατρών - ο Άγιος Ανδρέας».  

Σύντομη  περιγραφή: 

Αριθμός  αναφοράς αρχείου 

που αποδίδεται στον  

φάκελο από  την 

αναθέτουσα αρχή  ή τον 

αναθέτοντα φορέα (εάν 

υπάρχει):    39/2021                                    
 
 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα   
 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό  φορέα 
 

Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 
 
 
                Ο οικονομικός φορέας είναι  πολύ  μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;  

                Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 
 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας 

είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική  επιχείρηση» ή προβλέπει την 

εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

 

http://www.agandreashosp.gr/
mailto:georgiadis@agandreashosp.gr
mailto:promithion@agandreashosp.gr
ΑΔΑ: ΩΑΛΣ46906Λ-Π2Γ





   

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ποιο είναι  το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία 

ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 

% 
 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις  κατηγορίες στις 

οποίες ανήκουν  οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή 

μειονεξία 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 

Ο ΟΦ είναι  εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 
 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι  εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό 

[π.χ.  βάσει εθνικού  συστήματος (προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και 

τον σχετικό αριθμό  εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά  περίπτωση: 

- 
 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

- 
 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα  οποία  βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και κατά  περίπτωση, την κατάταξη στον  επίσημο 

κατάλογο 

- 
 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 

κριτήρια επιλογής; 

Ναι / Όχι 

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  διατίθεται δωρεάν; 

Ναι / Όχι 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

 
- 

 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

 
- 

 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 
- 

 

 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από  κοινού 

με άλλους; 
 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην  ένωση 

(συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...): 

- 
 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς  που συμμετέχουν 

από κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 

- 
 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της  συμμετέχουσας ένωσης: 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 
 
 
 

Τμήματα  που συμμετάσχει ο ΟΦ 
 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία  ο 

οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

Απάντηση: 

- 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 
 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
 

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου 

να ανταποκριθεί στα  κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα  

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Όνομα  της  οντότητας 

- 
 

Ταυτότητα της  οντότητας 
 

- 
 

Τύπος ταυτότητας 
 

- 
 

Κωδικοί CPV 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην  ικανότητα των οποίων δεν  

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

Δεν  βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της  σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή  υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Όνομα  της  οντότητας 

- 
 

Ταυτότητα της  οντότητας 
 

- 
 

Τύπος ταυτότητας 
 

- 
 

Κωδικοί CPV 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού   
 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει  των εθνικών διατάξεων για 

την εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο  57 παράγραφος 1 της  

οδηγίας:  

 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο  είναι  μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό  καταδικαστεί με τελεσίδικη 

απόφαση για έναν από  τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό  

πλαίσιο, η οποία  έχει εκδοθεί πριν  από  πέντε έτη κατά  το μέγιστο ή στην  οποία  

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ημερομηνία της  καταδίκης 

.. 
 

Λόγος(-οι) 

- 
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην  καταδικαστική απόφαση, 

διάρκεια της  περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 
 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει  μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού 

λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 

Διαφθορά 
 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο  είναι  μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό  καταδικαστεί με τελεσίδικη 

απόφαση για έναν από  τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό  

πλαίσιο, η οποία  έχει εκδοθεί πριν  από  πέντε έτη κατά  το μέγιστο ή στην  οποία  

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ημερομηνία της  καταδίκης 

.. 
 

Λόγος(-οι) 

- 
 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην  καταδικαστική απόφαση, 

διάρκεια της  περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει  μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού 

λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων 

 
- 

 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 
- 

 

 

Απάτη 
 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο  είναι  μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό  καταδικαστεί με τελεσίδικη 

απόφαση για έναν από  τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό  

πλαίσιο, η οποία  έχει εκδοθεί πριν  από  πέντε έτη κατά  το μέγιστο ή στην  οποία  

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ημερομηνία της  καταδίκης 

.. 
 

Λόγος(-οι) 

- 
 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην  καταδικαστική απόφαση, 

διάρκεια της  περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 
 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει  μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού 

λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο  είναι  μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό  καταδικαστεί με τελεσίδικη 

απόφαση για έναν από  τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό  

πλαίσιο, η οποία  έχει εκδοθεί πριν  από  πέντε έτη κατά  το μέγιστο ή στην  οποία  

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ημερομηνία της  καταδίκης 

.. 
 

Λόγος(-οι) 

- 
 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην  καταδικαστική απόφαση, 

διάρκεια της  περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 
 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει  μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού 

λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων 

 
- 

 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 
- 
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Νομιμοποίηση εσόδων από  παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο  είναι  μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό  καταδικαστεί με τελεσίδικη 

απόφαση για έναν από  τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό  

πλαίσιο, η οποία  έχει εκδοθεί πριν  από  πέντε έτη κατά  το μέγιστο ή στην  οποία  

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ημερομηνία της  καταδίκης 

.. 
 

Λόγος(-οι) 

- 
 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην  καταδικαστική απόφαση, 

διάρκεια της  περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 
 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει  μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού 

λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 

Παιδική  εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 
 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο  είναι  μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό  καταδικαστεί με τελεσίδικη 

απόφαση για έναν από  τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό  

πλαίσιο, η οποία  έχει εκδοθεί πριν  από  πέντε έτη κατά  το μέγιστο ή στην  οποία  

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ημερομηνία της  καταδίκης 

.. 
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Λόγος(-οι) 

- 
 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην  καταδικαστική απόφαση, 

διάρκεια της  περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 
 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει  μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού 

λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων 

 
- 

 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 
- 

 
 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
 
    Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:  
     Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

φόρων, τόσο  στη χώρα στην  οποία  είναι  εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι  άλλο  από  τη χώρα 

εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο  

πρόκειται 

- 
 

Ενεχόμενο ποσό 
 

 

Με άλλα  μέσα;  Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 
 

Διευκρινίστε: 

- 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις  υποχρεώσεις του, 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις  εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά  

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων  ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

H εν λόγω  απόφαση είναι  τελεσίδικη και 

δεσμευτική; Ναι / Όχι 
 

.. 
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν,  η διάρκεια της  περιόδου 

αποκλεισμού: 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο  στη χώρα στην  οποία  είναι  εγκατεστημένος 

όσο και στο κράτος μέλος της  αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν 

είναι  άλλο από  την χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο  πρόκειται 

- 
 

Ενεχόμενο ποσό 
 

 

Με άλλα  μέσα;  Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 
 

Διευκρινίστε: 

- 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις  υποχρεώσεις του, 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις  εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά  

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων  ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

H εν λόγω  απόφαση είναι  τελεσίδικη και 

δεσμευτική; Ναι / Όχι 
 

.. 
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν,  η διάρκεια της  περιόδου 

αποκλεισμού: 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 
 
 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Αθέτηση  των υποχρεώσεων στον  τομέα του εργατικού δικαίου 
 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις  υποχρεώσεις του στους 

τομείς του εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 
                          Περιγράψτε τα μέτρα που λ ήφθηκαν 

- 
 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει  μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού 

λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 

Πτώχευση 
 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό 

πτώχευση; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν  είναι  

απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός 

βάσει  του εφαρμοστέου εθνικού  δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν  ο οικονομικός φορέας είναι,  ωστόσο, σε θέση  να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
 
              Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;  

                

               Απάντηση: 
                     Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν  είναι  

απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός 

βάσει  του εφαρμοστέου εθνικού  δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν  ο οικονομικός φορέας είναι,  ωστόσο, σε θέση  να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
 
               Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;  
 

                Απάντηση: 
                 Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν  είναι  

απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός 

βάσει  του εφαρμοστέου εθνικού  δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν  ο οικονομικός φορέας είναι,  ωστόσο, σε θέση  να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
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Υπό αναγκαστική διαχείριση από  εκκαθαριστή ή από  το δικαστήριο 
 

Tελεί  ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από  εκκαθαριστή ή από  

το δικαστήριο; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν  είναι  

απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός 

βάσει  του εφαρμοστέου εθνικού  δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν  ο οικονομικός φορέας είναι,  ωστόσο, σε θέση  να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
 
               Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;  

                 

                Απάντηση: 
                 Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν  είναι  

απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός 

βάσει  του εφαρμοστέου εθνικού  δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν  ο οικονομικός φορέας είναι,  ωστόσο, σε θέση  να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

 
               Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;  

                 
               Απάντηση: 

                 Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει  μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού 

λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 
                          Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς  με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς  

με σκοπό  τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς 

πληροφορίες 

- 
 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει  μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού 

λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 
               Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
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Σύγκρουση συμφερόντων λόγω  της  συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω  

της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 
                           Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 
                           Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης.  

 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν, 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;  

 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 
                           Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 
                           Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
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Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

 

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων 

σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;  

 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 
                           Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του, παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(¨αυτοκάθαρση¨); 

Ναι / Όχι 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 
                           Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 
- 

 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής 

δικαιολογητικών, απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί  ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά  την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση 

της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,  

β) έχει αποκρύψει τις  πληροφορίες αυτές,  

γ) δεν  ήταν  σε θέση  να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από  την αναθέτουσα αρχή  ή τον αναθέτοντα φορέα, και  

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της  αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στην 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις  αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 

Δ: Άλλοι λόγοι  αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από  την εθνική 

νομοθεσία του κράτους μέλους της  αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα 

Αμιγώς  εθνικοί  λόγοι  αποκλεισμού 
 

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί  λόγοι  αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη 

/ γνωστοποίηση ή στα  έγγραφα της  διαδικασίας σύναψης σύμβασης  

            Απάντηση: 

                              Ναι / Όχι 
 
                                     Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει  μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού 

λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

 
- 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής   
 

Α: Καταλληλότητα 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν  τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από  την αναθέτουσα αρχή  ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα  

έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην  

προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 
 

 

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 
 

Ο οικονομικός φορέας είναι  εγγεγραμμένος στα  σχετικά εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται 

στο παράρτημα XI της  οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί  φορείς από  

ορισμένα κράτη  μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες 

απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 
- 

Β: Οικονομική  και χρηματοοικονομική επάρκεια 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν  τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από  την αναθέτουσα αρχή   

ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα  

έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην  

προκήρυξη / γνωστοποίηση. 

 

Ολικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
 

Ο ολικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό  

οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει  της  σχετικής 

προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της  διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης είναι  ο εξής: 

Ημερομηνία έναρξης – Ημερομηνία λήξης 

- 
 

Ποσό 

- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
 

Γ: Τεχνική  και επαγγελματική ικανότητα 
 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν  τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από  την αναθέτουσα αρχή  ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα  

έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην  

προκήρυξη / γνωστοποίηση. 

 

Για τις  συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί 
 

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της  περιόδου 

αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί:  

 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις  

ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες.  

 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν  έως τρία έτη και να επιτρέπουν 

την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία  έτη. 

Περιγραφή 

- 

Ποσό 

 
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 
 

.. - .. 
 

Αποδέκτες 

- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

 

 

 
 

- 
 

 

 
Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με πιστοποίηση γνησιότητας  

κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα  

πιστοποιητικά γνησιότητας.  

 

 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

 
- 

 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 

 
Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες 

ελέγχου της ποιότητας.  

 

Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες 

ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 

των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα και τα 

οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη / γνωστοποίηση ή στα έγγραφα διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης. Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν:   

 

 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

 
 

Εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 

όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας: 

 

- 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 

 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

 
- 

 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΑΛΣ46906Λ-Π2Γ





 

 

Λήξη   
 

Μέρος  VΙ: Τελικές δηλώσεις 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία 

που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V 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, 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 [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] ή 
 
 

β) Από τις  18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική 

εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της  οδηγίας 

2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην  

κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω  επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην  

αναθέτουσα αρχή  ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο 

Μέρος  Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος  ΙΙΙ και 

το Μέρος  IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 

τους σκοπούς της  διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται 

στο Μέρος  Ι. 
 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου  ζητείται ή απαιτείται, 

υπογραφή(-ές): Ημερομηνία 

Τόπος 
 

Υπογραφή 
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