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Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου αναφορικά με την προμήθεια και 
εγκατάσταση συστήματος  υγραερίου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Γρεβενών   CPV: 51120000-9, 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος 
Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει της τιμής, (χαμηλότερη τιμή) . 
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Αντικείμενο του διαγωνισμού – συνοπτικά στοιχεία 

 

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός 

Κριτήριο κατακύρωσης: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

Χρόνος διενέργειας: Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2018 

 Ημέρα: Δευτέρα 

 Ώρα: 10:00 π.μ. 

Τόπος διενέργειας: Γ.Ν. Γρεβενών, Περιοχή Στρατοπέδου, Τ.Κ. 51100, Γρεβενά 

Περιγραφή έργου: 
Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση 

συστήματος υγραερίου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Γρεβενών 

Κωδικός CPV: 51120000-9 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 
€ 48.387,10άνευ Φ.Π.Α. 

€60.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Χρόνος παροχής προμήθειας  
Έως την ολοκλήρωση της παράδοσης του υπό προμήθεια 

είδους (δεν θα ξεπερνά τους έξι (6)  μήνες)  
Κρατήσεις επί της τιμής των 
ειδών: 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 
νόμιμες κρατήσεις 

Φόρος εισοδήματος: 
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 και του Ν. 

4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
Ημερομηνία αποστολής για 

δημοσίευση στην επίσημη 

εφημερίδα των Ε.Κ.: 

Δεν απαιτείται 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 
23/11/2018 

Τόπος υποβολής προσφορών: Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ – Γραφείο Προμηθειών 
Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών: 
Παρασκευή 07/12/2018 - Ώρα: 14:30  

 

Το Γ.Ν. Γρεβενών  έχοντας υπόψη ότι η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από 

την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 
όπως ισχύουν και ιδίως : 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Του Ν. 4497/2017(Α΄171) άρθρο 107 « Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (α΄147)» 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1,   
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5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 

(L335)»
, 
 , 

7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

8. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

13. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

14. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

15. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

16. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Τις αποφάσεις - έγγραφα:  

1. Το με αριθμ. Πρωτ. 2891/24-07-2015 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα « Υποχρεωτική 

διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημόσιους 

φορείς υγείας»  

2. Το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητα της 

ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά την ισχύ του Ν. 4412/2016. 

3. Το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ  σχετικά με προμήθειες από 

τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 4412/2016. 

4. Την υπ΄αριθμ πρωτ. 4972/05-10-2016 ανακοίνωση της ΕΠΥ σύμφωνα με την οποία  «τα 

δημόσια νοσοκομεία και οι λοιποί φορείς υγείας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 

ν.3580/2007 οφείλουν να διενεργούν, έως τον καθορισμό σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 
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4412/2016 φορέων διενέργειας για τη διενέργεια διαγωνισμών σε επίπεδο κεντρικής 

δραστηριότητας αγοράς (ΚΑΑ), τις προμήθειες τους από τα ισχύοντα ΠΠΥΦΥ» . 

5. Την υπ΄αριθμ πρωτ.4665/15-9-2016 ανακοίνωση της ΕΠΥ. 

6. Η με αριθμ 20
η
/1443/13-02-2018 (ΑΔΑ: ΨΠ4Η4690ΒΨ-ΕΧ1)   Απόφαση Διοικητή του 

Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών  

7. Το με αριθμό πρωτ. 9426/25-09-2018πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας 

επιτροπής. 

8. Την υπ΄αριθμ 18DIAB000003671, Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών όπως 

αναρτήθηκε στην σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ για χρονικό διάστημα 15 ημερών από 01/10/2018 

έως 15/10/2018. 

9. Το από 16/10/2018 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΣΗΔΗΣ με το οποίο μας ενημερώνουν ότι 

δεν υποβλήθηκαν σχόλια. 

10. Η υπ’αριθμ 277
η
/25-10-2018(ΑΔΑ:7ΧΔΙ4690ΒΨ-7ΨΧ) Απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και 

της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου αναφορικά για την 

προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υγραερίου για τις ανάγκες  του Γ.Ν. Γρεβενών   

CPV: 501120000-9 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, 

(χαμηλότερη τιμή) . 

11. Η με α/α 523/11793/20-11-2018 (ΑΔΑ:6ΩΠΒ4690ΒΨ-Ρ6Σ)  ανάληψη  δέσμευσης 
υποχρέωσης  σχετικά με τη διενέργεια του ως άνω συνοπτικού διαγωνισμού. 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου αναφορικά με την προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος υγραερίου για την κάλυψη των αναγκών του 

Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ,CPV: 51120000-9, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, (χαμηλότερη 

τιμή) . 
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1. Τόπος – χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

Τόπος υποβολής 
προσφορών 

Καταληκτική Ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 
Τόπος διενέργειας 
διαγωνισμού 

Ημερομηνία 

διενέργειας 
διαγωνισμού 

Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ Παρασκευή 07/12/2018 

Ώρα: 14:30 μ.μ.(με 
οποιονδήποτε τρόπο και αν 

αυτά κατατίθενται ή 

αποστέλλονται)επί ποινή 

απόρριψης 

Γ.Ν.Γρεβενών 
(Γραφείο  Προμηθειών) 

Δευτέρα 10/12/2018 

Ώρα: 10:00 π.μ. 

 

 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από το νοσοκομείο.  

 Δεκτές γίνονται προσφορές που υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθειας 
ειδών 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελληνικά ή 

αλλοδαπά,  ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στη συνέχεια της  παρούσας διακήρυξης 

 3.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην 
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
Μέρος Α΄: Γενικοί όροι 
Μέρος Β΄: Αντικείμενο – περιγραφή προμήθειας, Τεχνικές Προδιαγραφές   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς –Υπόδειγμα εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης –Υπόδειγμα εγγυητικής καλής λειτουργίας   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Σχέδιο Σύμβασης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 

Μέρος Α΄: Γενικοί όροι 

 

A.1. Ορισμοί και γενικές πληροφορίες  

 

Άρθρο 1. Αντικείμενο της διακήρυξης 

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και 
εγκατάσταση συστήματος υγραερίου για την κάλυψη του Γ.Ν. Γρεβενών   CPV: 51120000-9, 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (βλ. 

Μέρος Β΄). 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την ανάδειξη του αναδόχου, 

ορίζονται στο Μέρος Β΄ «Αντικείμενο – Περιγραφή υπηρεσίας-Τεχνικές προδιαγραφές » της 
παρούσας διακήρυξης. 

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη 

τιμή). 

Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή εκ των 
συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της 
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διακήρυξης και τις υποχρεώσεις του ανάδοχου. Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία 

αυτών των υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4412/2016. 

 Η τιμή για το σύνολο του υπό ανάθεση προμήθειας  θα δίνεται χωρίς το Φ.Π.Α., το 

οποίο και βαρύνει το Νοσοκομείο. Αν στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., αυτό θα 

πρέπει να αναφέρεται ρητά.  

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, να αιτηθεί βελτίωση της προσφοράς του επικρατέστερου 

αναδόχου, να ματαιώσει οριστικά τη διαδικασία, ή να την επαναλάβει, χωρίς οποιαδήποτε 
αποζημίωση του αναδόχου και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος. 

Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9123.01 του προϋπολογισμού του Γ.Ν. 

Γρεβενών . 

Άρθρο 2. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

Αναθέτουσα αρχή είναι το Γ.Ν. Γρεβενών  
Διεύθυνση αναθέτουσας αρχής: Περιοχή Στρατοπέδου, Γρεβενά, ΤΚ 51100 

Τηλέφωνο: 2462 350312 (Γραφείο Προμηθειών)  
E-mail: prom1@nosgrevenon.gr 

Πληροφορίες: κ. Χαρμπή Δάφνη. 

A.2. Νομικό πλαίσιο και γενικές αρχές  

 

Άρθρο 3. Ισχύουσα νομοθεσία  

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της 
αναθέτουσας αρχής για την προκήρυξή του.  

 

Άρθρο 4. Ενστάσεις   

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται  από 

το  άρθρο 127 του Ν.  4412/2016, για  διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις 
σε  δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) 

ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 1η Ιανουαρίου 2017. 

Ειδικότερα: 

1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται μέχρι πέντε 
(5)ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών .  
2.  Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών , μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας  τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη  

της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο. 

 

Άρθρο 5. Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού – Παροχή διευκρινήσεων 

Ολόκληρο το κείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και 
συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) 

http://www.nosgrevenon.gr./ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ . Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν 
να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σε τακτά χρονικά διαστήματα για 

να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 
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περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Επίσης 
η περίληψη της  διακήρυξης , έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια 

http://et.diavgeia.gov.gr, ενώ ολόκληρη η διακήρυξη και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

 Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για 

τον διαγωνισμό, το αργότερο έξι (6) μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής 
προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αναθέτουσα Aρχή, το αργότερο 

τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών. 

Άρθρο  6. Χρόνος – τόπος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 07

η
 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:30 το μεσημέρι στην έδρα της αναθέτουσας αρχής  και 
συγκεκριμένα στο γραφείο του  πρωτοκόλλου. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Άρθρο 7. Χρόνος – τόπος διενέργειας διαγωνισμού  

Η αποσφράγιση των προσφορών για την προαναφερόμενη προμήθεια θα διενεργηθεί την  
Δευτέρα 10/12/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από 

την αρμόδια επιτροπή.  

Άρθρο 8. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) Κράτος - μέλος της Ένωσης, 

β) Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ 

γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 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, καθώς και  
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 λάβουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης.  
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Α.3. Στοιχεία προσφορών 

Άρθρο 9. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές είναι δυνατό: 

I. να υποβάλλονται στο γραφείο της γραμματείας (πρωτόκολλο) του Γ.Ν. Γρεβενών, 
μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και την Παρασκευή 07/12/2018 και ώρα 14:30μμ.  

II. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Γ.Ν. Γρεβενών (Περιοχή Στρατοπέδου, 51100, 

Γρεβενών) στο γραφείο της γραμματείας (πρωτόκολλο), με οποιοδήποτε τρόπο και 
να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν 
παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 

της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού) ήτοι μέχρι και την Παρασκευή 07/12/2018 

και ώρα 14:30μμ.  
III. Η προσφορά θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

Φάκελος προσφοράς για το συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση 

συστήματος υγραερίου για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Γρεβενών   CPV: 51120000-

9,με αριθ. διακ.14/2018 (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς: 07/12/2018,14:30) 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

 

Άρθρο 10. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα  (180) 

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.   

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή 

μέρος της, μετά την κατάθεσή της.  

Άρθρο 11. Εναλλακτικές προσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο 

υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε 
καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης 
των προτάσεων αυτών 
Άρθρο 12. Αντιπροσφορές 

Στον διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες  
 Άρθρο 13. Μερική υποβολή προσφορών  

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της 
προμήθειας όπως αυτή περιγράφεται  στο Μέρος Β΄ της παρούσας διακήρυξης.  

Άρθρο 14. Τρόπος σύνταξης προσφορών 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης, σε πρωτότυπη μορφή, στην 
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η κάθε σελίδα θα πρέπει να μονογράφεται 
από τον υποψήφιο ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση.  

2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
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 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό 

 Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

 Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) 

 Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, δ/νση, τηλ, φαξ, e-mail).   

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:  
3.1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

3.2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

3.3. Τα οικονομικά στοιχεία, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο  μέσα στον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

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

μεγάλου όγκου τους να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του 

φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική 

γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη 

δόκιμη μετάφραση στην ελληνική και που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα.  

5. Ο υποψήφιος ανάδοχος /προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα 

στοιχεία σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται 
εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός 
παραγράφου και σελίδας.  
6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος/προμηθευτής θα δηλώνει αναλυτικά τη 

συμμόρφωση ή την απόκλιση των υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της 
διακήρυξης.  
7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους η τάξη και 
η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης 
πρέπει να είναι σαφείς. 
8. Ο συμμετέχων εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπρόθεσμα ένσταση κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού ή εφόσον την έχει ασκήσει αλλά αυτή απορρίφθηκε, θεωρείται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται με την προσφορά 

του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της 
διακήρυξης. 
9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, και τίθεται στην κρίση της 
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

10. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 

συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που 

υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη. Επίσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
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σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν 
υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 

πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να 

θεραπευτούν (αρ. 102 Ν.4412/2016)  

 

Άρθρο 15. Περιεχόμενα υποφακέλων 

Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

 

α/α Περιγραφή δικαιολογητικών 

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) όπως δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙΙ 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή  αποκλεισμού, υπογεγραμμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α 147), το οποίο είναι μία ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, που έχει τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α 7́5) και αποτελεί 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 
αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας μέχρι και την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς του, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις 
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από διαδικασία 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016  

Το ΤΕΥΔ αποτελείται από επίσημη δήλωση του υποψήφιου οικονομικού  

φορέα ότι ο σχετικός λόγος  αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό 

κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την 
αναθέτουσα αρχή.  

2. Τα νομιμοποιητικά και λοιπά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος 

I. Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν: 
 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία και τις μεταβολές του  

 

I. Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
(πρωτότυπα ή ευκρινή  φωτοαντίγραφα αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 2β 

του ν.4250/2014), και συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. πρέπει να προσκομίσει:  

 Βεβαίωση από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου 

(για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011) στην οποία θα πρέπει να 

αναφέρεται πότε τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό της εταιρείας 
και ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού σύμφωνα με την ανωτέρω 

τροποποίηση υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή νόμιμο αναπληρωτή του.  

 Βεβαίωση από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου 
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(για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011)  στην οποία η ως άνω υπηρεσία 

βεβαιώνει ότι το τελευταίο ΔΣ που έχει υποβληθεί σε αυτήν είναι αυτό που 

δημοσιεύεται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.) και στην 
οποία βεβαίωση αναφέρεται ο αριθμός του ΦΕΚ και ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο 

οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο 

και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.  
 

Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε: 

 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το αντίστοιχο ΦΕΚ στο 

οποίο δημοσιεύτηκε 
 Τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης 
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού 

(πιστοποιητικό μεταβολών).  
 

Προκειμένου για εταιρείες (Ε.Π.Ε.) που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011, τα ως άνω έγγραφα 

της περιφερειακής ενότητας πρέπει πλέον να προσκομίζονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του 

αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει:  

 Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού 

 Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών). 
 

Προκειμένου για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011, τα ως άνω έγγραφα της 

περιφερειακής ενότητας πρέπει πλέον να προσκομίζονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του 

αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου. 

Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει 
νομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 
την  υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο καθώς και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, 
αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

Εάν ο προσφέρων είναι I.K.E. πρέπει να προσκομίζει:  
 

 Αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού 

 Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά 

τόπους επιμελητηρίου στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η σύσταση της 
εταιρείας και οι τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας  

 Πιστοποιητικό από το αρμόδιο κατά τόπους επιμελητήριο, στο οποίο θα πρέπει να 

αναφέρεται το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας . 
 

Επισημαίνεται ότι το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά 

περίπτωση ως εξής: 
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 Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα 

μέρη ΙΙ ,ΙΙΙ, VΙ συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα 

 Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 
υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση 

γνησίου της υπογραφής. 

 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 

υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί 
και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ και 

υποβάλλουν τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση 

 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της 
αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και 

χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων  
 Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω 

πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ. Πιο συγκεκριμένα:  το (ΤΕΥΔ) 

υπογράφεται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και 
από τον Διευθύνων Σύμβουλο καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

 

Σημειώνεται ότι: 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α΄του Ν 4412/2016. 

 Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται 

στις ικανότητες ενός ή περισσοτέρων άλλων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με 
το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να 

λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές 
πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ, για κάθε έναν από τους 
οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται.  

 Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη, δημοσίευση και υποβολή του 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) στις διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 

παρέχονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και στις εξής 
ηλεκτρονικές πύλες: στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και 
www.hsppa.gr 

 

Φάκελος τεχνικής προσφοράς   

 Στο σφραγισμένο φάκελο με τον τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα 

περιλαμβάνονται: 
 Η Τεχνική Περιγραφή του υποψήφιου αναδόχου, στην οποία θα περιγράφονται όλα 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά τα οποία τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του 

υποψήφιου αναδόχου και αποδεικνύουν τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί πλήρως 
στις απαιτήσεις της υπό ανάθεσης υπηρεσίας, επί ποινή αποκλεισμού (αναλυτικά οι 
τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο μέρος Β΄ της παρούσας διακήρυξης). 
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 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντα με την οποία θα 

δηλώνεται ότι :α) η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές του διαγωνισμού και β) ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

 

 

Σημείωση: Προς  διευκόλυνση του έργου της επιτροπής αξιολόγησης αλλά και του 

τμήματος  προμηθειών κατά την σύνταξη των συμβάσεων το περιεχόμενο της τεχνικής  
προσφοράς να υποβληθεί και σε ηλεκτρονικό αρχείο (CD)  μορφής .doc ή .pdf ή .xls 

αντιγράψιμο, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς 

 

Φάκελος οικονομικής προσφοράς  

 

Ο σφραγισμένος φάκελος με τον τίτλο «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να 

περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά, δηλαδή θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο 

τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας 
διακήρυξης. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα. Οι οικονομικές 
προσφορές που είναι ανώτερες από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη απορρίπτονται.    

Η τιμή για την προμήθεια θα δίνεται χωρίς το ΦΠΑ, το οποίο και βαρύνει το 

νοσοκομείο. Αν στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά. 

 

Άρθρο 16. Τιμές προσφορών - νόμισμα 

1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε 
ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη 

επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από το Φ.Π.Α. 

3. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος 
της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι 
διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να 

υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.  
4. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 

ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό 

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο 

είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 
  

Άρθρο 17. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημέρα και ώρα που ορίζεται 
στην παρούσα πρόσκληση από την επιτροπή που θα οριστεί με Πράξη Δ/ΤΗ του 

Νοσοκομείου. 

Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα, και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε 
επόμενη συνεδρίαση. 

Η Επιτροπή αριθμεί, αποσφραγίζει τους  φακέλους των προσφορών και μονογράφει 
ανά φύλλο το περιεχόμενό τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν 
είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών 
τους προς τους όρους της παρούσας.  
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  Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις τεχνικές 
προσφορές και αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές όσων εξ αυτών πληρούν τους όρους της 
διακήρυξης.  
  Η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο προτείνει την απόρριψη 

των προσφορών που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου στον προσφέρων με την χαμηλότερη τιμή. Η απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου του φορέα διενέργειας κοινοποιείται στους συμμετέχοντες . 
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις από τους διαγωνιζόμενους επί 
των υποβληθέντων στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

  

 

Άρθρο 18. Αξιολόγηση προσφορών 

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής και η 

κατακύρωση γίνεται τελικά στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετεχόντων 
των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης και 
τις υποχρεώσεις του αναδόχου. 

 Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι 
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση ισοτιμίας μεταξύ των υποψηφίων 
αναδόχων, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού 

οργάνου και παρουσία αυτών των υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4412/2016. Η 

υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.3. του. 

ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 19. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(Άρθρο 103 Ν.4412/2016) 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»)  να 

υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα 

αντίστοιχα μέρη του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που υπoβλήθηκαν, 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 Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 

δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α 

και ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του 

άρθρου 103 του Ν. 4412/2016. 
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο αρμόδιο όργανο 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 παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση 

κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Άρθρο 20.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)(Άρθρο 80 

Ν.4412/2016) 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο 

προσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 19  της παρούσας είναι τα εξής: 

1. Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 

την κοινοποίηση της κατά της παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, η έλλειψη αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από  αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του 

Ν 4412/2016. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν 
το ΤΕΥΔ. 

2. για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, είναι ενήμεροι για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 

3. για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά 

την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 

4. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και 
στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας 
υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 

Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που 

προσκομίζονται από των προσωρινό ανάδοχο για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού βρίσκονται αναρτημένα στη Διαύγεια ΑΔΑ:6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ. 

 

Άρθρο 21. Κατακύρωση του διαγωνισμού 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ύστερα 

από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον 
επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της 
απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, διαφορετικά αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά.  
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Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον ανάδοχο, η σύμβαση 

θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό 

χαρακτήρα. 

 

Άρθρο 22. Δικαίωμα ματαίωσης 

Η αναθέτουσα αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:  

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

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης  

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες 
διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 

  

Άρθρο 23. Κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον 
επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή συμμετέχοντα.  Μετά την ανακοίνωση της 
κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική σύμβαση. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους 
υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα 

αρχή.  

 Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών. 
 

Άρθρο 24. Εγγυήσεις(συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας )  

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό. 

Απαιτείται  εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης στον παρόντα διαγωνισμό.  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στο αρθρο 72 παρ.4 του Ν. 4412/2016 και το περιεχόμενό της 
είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο Παράρτημα  της 
Διακήρυξης . 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  





14/2018 Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου σχετικά με την «προμήθεια και 

εγκατάσταση  συστήματος υγραερίου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Γρεβενών»  

 

17 

 

 

Απαιτείται  εγγυητική επιστολής καλής λειτουργίας  στον παρόντα διαγωνισμό.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης και πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, να καταθέσει άλλη εγγυητική 

επιστολή για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, ποσού ίσου με το 2% της συμβατικής του αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α., ο χρόνος ισχύος της οποίας θα πρέπει να είναι ίσος με τον συμβατικό χρόνο εγγύησης 

καλής λειτουργίας του είδους, πλέον τρεις (3) μήνες. 

 

Άρθρο 25. Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου  

1) Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση 

μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της διεύθυνσης 
αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.  

2) Με τη ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκτελεί τους όρους της σύμβασης.  

3) Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο Προμηθευτή/Ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με 
τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η 

έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 
ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Α.Α.  

Άρθρο 26. Στοιχεία Σύμβασης  

Η σύμβαση  υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και περιλαμβάνει όλα 

τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  

 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης  
 Τα συμβαλλόμενα μέρη  

 Η προμήθεια/υπηρεσία που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης  

 Την τιμή 

 Τον τόπο, τρόπο και χρόνο της υλοποίησης της σύμβασης 

 Τις τεχνικές προδιαγραφές της υπό ανάθεσης υπηρεσίας  
 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις  

 Τις προβλεπόμενες ρήτρες  

 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  

 Τον τόπο και χρόνο πληρωμής  
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

Άρθρο 27. Τόπος παράδοσης  

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η έδρα του Νοσοκομείο Γρεβενών Περιοχή Στρατοπέδου 

Γρεβενά, ΤΚ 51100 . 

 

Άρθρο 28. Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις  

Η πληρωμή της αξίας της ανάθεσης θα γίνει για το 100% της αξίας της, εντός εξήντα 

(60) ημερών από την υποβολή του εκάστοτε μηνιαίου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάσει των νόμιμων 
δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία για την 
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Επίσης, δυνάμει της 
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παραγράφου Ζ΄του Ν.4152/2013(Α107) ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 

2017/7/ΕΕ της 16
ης

 Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Με την υποπαράγραφο Ζ.5 δε του ως άνω νόμου 

ρυθμίζονται οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών και ρυθμίζονται τα 

θέματα του νόμιμου τόκου υπερημερίας και των προθεσμιών πληρωμής στις εμπορικές 
συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή. 

Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία 

οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου 

πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης –δελτίο αποστολής ως 
συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την 
επόμενη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. 
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. 

Από κάθε τιμολόγιο του ανάδοχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων και οι 
οποίες έχουν διαμορφωθεί ως εξής: 

 Φόρος προμηθευτών 4% 

 Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% 

 Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%(αρ. 350 παρ.3 του Ν. 4412/2016) 

 Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ 

 ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 

 Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06% 

 Χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ.  

  ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ.    

 

Άρθρο 29. Εγγυητική ευθύνη 

Ο  ανάδοχος εγγυάται προς την αναθέτουσα αρχή ότι το υπό ανάθεση προμήθεια  θα 

εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης και της διακήρυξης.  
 

Άρθρο 30. Εκχωρήσεις - μεταβιβάσεις  

Ο ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή 

τις εξ’ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας 
αρχής.  

Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις 
του έναντι της αναθέτουσας αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους 
όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  

  

Άρθρο 31. Υποχρεώσεις ασφάλισης  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και 
προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη 

προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της αναθέτουσας αρχής, του προσωπικού της ή 

τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να 

προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της ανάθεσης, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη αυτού.  
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό 

του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ΄ολη την διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
   

Άρθρο 32. Εμπιστευτικότητα  

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής ο ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 
υλοποίηση της σύμβασης ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 
λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Επίσης, υποχρεούται να μεριμνά ώστε το 

προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρεί την ως άνω υποχρέωση.  

Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα 

αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης 
των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  

Ο ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την ανάθεση 

της υπηρεσίας χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να 

συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 
αναθέτουσα αρχή και δεν τη δεσμεύει με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 
συναίνεση.  

  

Άρθρο 33. Εφαρμοστέο δίκαιο 

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την 
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή με αφορμή αυτή, η αναθέτουσα 

αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με 
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά 

που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα 

δικαστήρια που εδρεύουν στα Γρεβενά. 

 

Άρθρο 34.Κανόνες δημοσιότητας  

 

 Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ΔΑΥΓΕΙΑ και το 

πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου 

Νόμοι και διατάξεις (Ν. 4412/2016). 

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ   
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης αριθμ      14 /2018)  

ΜΕΡΟΣ  Β ΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού και δικτύου προκειμένου να 

αντικατασταθεί το καύσιμο μέσο του πετρελαίου με υγραέριο για τις ανάγκες θέρμανσης 

και ΖΝΧ (Ζεστό Νερό Χρήσης) του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών με Εγκατάσταση 

Υγραερίου Κατηγορίας ΙΙΙ. 

Για την σύνταξη της προσφοράς προμήθειας και εγκατάστασης πρέπει να ληφθούν υπόψη 

τα εξής: 

Ονομασία  Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών 

Νομός Γρεβενών 

Πόλη Γρεβενά 

Διεύθυνση Περιοχή Στρατοπέδου 

Τ.Κ 51100 

Τηλ. Κέντρο 2462350100 

Κατηγορία Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα 

Ο.Τ. 441 

Εμβαδόν γεωτεμαχίου 20.212,40m
2
 

Δομημένη Επιφάνεια 13.851,42 m
2
 

Επιτρεπόμενη Δόμηση 16.169,92 m
2
 

Πραγματοποιημένη Κάλυψη 6.035,20 m
2
 

Επιτρεπόμενη Κάλυψη 6.063,72 m
2
 

Συνολικός Όγκος        51.000m
3
 

Αρ. Οικ. Αδείας 864/1997 

Κλιματολογικές εξωτερικές συνθήκες 

υπολογισμού των υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων θέρμανσης 

Καλοκαίρι: 33,5
ο
C Θερμοκρασία  

                                Ξηρού θερμομέτρου 

                   22,5
o
C Θερμοκρασία  

                                Ξηρού Θερμομέτρου 

Χειμώνα: -10οC Θερμοκρασία Ξηρού     

                             Θερμομέτρου 

Υγρασία Χειμώνα: 80% 

 

Με ευθύνη του αναδόχου για την προμήθεια υλικών/μικροϋλικών και πάσης φύσεως 

υπηρεσιών για παράδοση του συστήματος σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, θα 

εγκατασταθεί αποθηκευτικός χώρος υγραερίου (δεξαμενή) με ευθύνη υπολογισμού του 

μεγέθους από τον ανάδοχο ώστε να παρέχεται αυτονομία τριών εβδομάδων, με όλα τα 

απαραίτητα εξαρτήματα για ασφαλή λειτουργία, με την κατάλληλη έδραση, περίφραξη και 

σήμανση του χώρου και του εξοπλισμού, με τα δίκτυα πλήρωσης και διανομής (σε υγρή και 

αέρια κατάσταση), όπως αναλυτικά αναφέρονται στον «Τεχνικό κανονισμό εγκαταστάσεων 

υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών)» στην Υ.Α. 31856/2003 – ΦΕΚ 

1257/τ.Β΄/3-9-2003  
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Επίσης, θα κατασκευαστεί δίκτυο αγωγών από τον χώρο αποθήκευσης μέχρι το 

λεβητοστάσιο (σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς). Το δίκτυο θα συνδεθεί με τον 

αντίστοιχο υφιστάμενο εξοπλισμό στο χώρο του λεβητοστασίου λαμβάνοντας υπόψη την 

υφιστάμενη ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του κτηρίου, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

παρεμποδίζονται οι υφιστάμενες χρήσεις και η λειτουργία του νοσοκομείου.  

Θα αντικατασταθεί ο υπάρχων καυστήρας του ενός λέβητα (Λέβητας Α) θέρμανσης, 

(κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου) με καυστήρα υγραερίου 

(με δυνατότητα μελλοντικής μετατροπής του σε καυστήρα φυσικού αερίου) κατάλληλης 

ισχύος και κατ’ ελάχιστον ίδιας απόδοσης με τον υφιστάμενο. 

Επιπλέον θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, με 

ευθύνη του αναδόχου λαμβάνοντας υπόψη τη υπάρχουσα μελέτη του νοσοκομείου. 

Το σύστημα πυρανίχνευσης να διαθέτει πέραν της λειτουργίας τοπικής φαροσειρήνας και 

δυνατότητα σύνδεσης με το BMS του Νοσοκομείου. Επίσης να παρέχεται η δυνατότητα 

σύνδεσης με το BMS του νοσοκομείου για την παρακολούθηση της λειτουργίας όλου του 

συστήματος αποθήκευσης και διανομής. 

Ολόκληρη η προμήθεια και εγκατάσταση θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούνται όλες 

οι προδιαγραφές ασφαλείας για δημόσια κτήρια υγείας. Επίσης η προμήθεια και 

εγκατάσταση θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η μελλοντική επέκταση της 

εγκατάστασης και να επιτρέπεται η σύνδεση αυτής με δημόσιο δίκτυο διανομής φυσικού 

αερίου. 

Με ευθύνη του αναδόχου θα συνταχθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση 

όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για την νόμιμη και ασφαλή λειτουργία του 

συνόλου του συστήματος. Επίσης, με ευθύνη του αναδόχου θα εκδοθούν όλες οι 

απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία. 

Για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, θα εφαρμοστεί  η εκάστοτε ισχύουσα  

νομοθεσία ή όπως τροποποιείται και ισχύει: 

 Υ.Α. 31856/2003 – ΦΕΚ 1257/τ.Β΄/3-9-2003 «Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων 

υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών)» 

 Αρ. Πρωτ. 1048 Φ. 701.33/27.1.2014 «Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της 

ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις που 

εμπίπτουν στην ΚΥΑ 31856/2003»΄. 

 Οδηγία 97/23/ΕΕ για τον εξοπλισμό υπό πίεση. 

 Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 437 

 ΚΥΑ Δ3/14858,ΦΕΚ 477/Β΄/1-7-1993  

 Υ.Α. 3046/304/1989(ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) – Κτιριοδομικός Κανονισμός, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 

 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067/ΦΕΚ 79 Α’/9-4-2012 

 Εγκ. 38299/03 Δημοσίευση Τεχνικού Κανονισμού Εγκαταστάσεων Υγραερίου στα 

κτίρια (πλην Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών) 
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 ΠΔ.71/1988 «Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων» και οι ισχύουσες 

τροποποιήσεις του 

 Οδηγία 97/23/ΕΕ και εναρμονισμένα με τα πρότυπα ΕΝ 13445 ΚΑΙ ΕΝ 12542 

 Οι ισχύοντες νόμοι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. 

Για όσα εξαρτήματα προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και για τη δεξαμενή 

αποθήκευσης θα δοθούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης της οδηγίας 97/23/ΕΟΚ, σύμφωνα 

με τα περιγραφόμενα στο ΦΕΚ 987/Β/27.05.1999 (σχετικά με εξοπλισμό υπό πίεση).  Η 

δεξαμενή θα πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Κατασκευής στο οποίο θα 

περιλαμβάνοντα: ο κατασκευαστής, το έτος κατασκευής, ο αριθμός σειράς, τα υλικά 

κατασκευής, ο Κανονισμός ή το Πρότυπο περί Δοχείων υπό πίεση της κατασκευής του, οι 

δοκιμές του, η χωρητικότητά του, η συμμόρφωση με την Οδηγία 97/23/ΕΚ για όσες 

κατασκευάστηκαν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Οδηγίας 

Για τις αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των δεξαμενών αποθήκευσης, μεταξύ  χώρου 

δεξαμενών και γειτνιαζόντων δομικών στοιχείων (κτίρια κλπ), μεταξύ σημείων πλήρωσης 

υγραερίου και γειτνιαζόντων δομικών στοιχείων, μεταξύ εξαεριωτών (αν απαιτούνται) και  

γειτνιαζόντων δομικών στοιχείων κλπ θα εφαρμοστούν, όσα προβλέπονται στην 

προαναφερόμενη νομοθεσία.  

Το είδος και το ύψος της περίφραξης του χώρου των δεξαμενών αποθήκευσης, καθώς και ο 

χώρος στάθμευσης των βυτιοφόρων θα συμβαδίζουν με όσα προβλέπονται στην 

προαναφερόμενη νομοθεσία και στις ανάγκες λειτουργικότητας του Νοσοκομείου. Ο χώρος 

στάθμευσης των βυτιοφόρων θα διαμορφωθεί κατάλληλα και θα υπάρξει τελική 

τσιμεντόστρωση (σε συνεννόηση με την Τεχνική υπηρεσία) με αποκλειστική ευθύνη του 

αναδόχου για την αντοχή της κατασκευής, ώστε το έδαφος να μην υποχωρεί, να μην 

υπάρχουν ρηγματώσεις, να μην συσσωρεύονται λιμνάζοντα ύδατα και να υπάρχει 

δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης του συστήματος με επιπλέον δεξαμενή. 

Επίσης κατά την εκπόνηση της προμήθειας πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

 οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. 

 Το γεγονός ότι το νοσοκομείο θα πρέπει να διατηρήσει την δυνατότητα χρήσης 

πετρελαίου θέρμανσης σε περίπτωση ανάγκης. 

 Τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης όπως περιγράφονται στο παρόν έγγραφο 

 ο ανάδοχος πρέπει να είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει τα 

απαιτούμενα από τον νόμο επαγγελματικά δικαιώματα για τη προμήθεια, 

εγκατάσταση, αδειοδότηση και επίβλεψη έργων της αντίστοιχης κατηγορίας. 

 Το δίκτυο, τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες 

θέρμανσης και παραγωγής ΖΝΧ  

 Πρέπει να σημειωθεί ότι το πετρέλαιο ως καύσιμο από τις υπάρχουσες δεξαμενές 

χρησιμοποιείται ταυτόχρονα όχι μόνο για θέρμανση, αλλά και για την παραγωγή 

ατμού από ατμογεννήτρια που παράγει 1.000Kg/h ατμού πίεσης 10bar, με 

καυστήρα των εξής χαρακτηριστικών: R.B.L. RL 70 3475022690 T1 No 02489000333, 

1,4kW για την παροχή ατμού στον κλίβανό αποστείρωσης και στα πλυντήρια-

μαγειρεία. Υπάρχουν δύο δίδυμες Ατμογεννήτριες από τις οποίες η μία είναι σε 

πλήρη λειτουργία. 
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 το νοσοκομείο έχει ανάγκη από ZNX (Ζεστό Νερό Χρήσης) χειμώνα - καλοκαίρι. Στην 

υφιστάμενη κατάσταση το ζεστό νερό χρήσης θερμοκρασίας 60
ο
C παρασκευάζεται 

από τρεις (3) θερμαντήρες νερού απλών τοιχωμάτων κατακόρυφους που 

βρίσκονται εντός του λεβητοστασίου (α΄ ισόγειο), χωρητικότητας ο καθένας 2000lt. 

 Έχει επίσης εγκατασταθεί ηλιοθερμικό σύστημα για κάλυψη θερμικών αναγκών και 

ΖΝΧ σε Εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών. 

 Οι κεντρικοί μηχανολογικοί χώροι έχουν τοποθετηθεί στο ισόγειο, ενώ οι υπόγειες 

δεξαμενές πετρελαίου έχουν χωροθετηθεί εγγύς εξωτερικά του μηχανοστασίου, 

όπως παρουσιάζεται στο τοπογραφικό. 

 Τον πιθανό χώρο εγκατάστασης της δεξαμενής υγραερίου για την εξυπηρέτηση των 

εγκαταστάσεων υγραερίου που υποδεικνύεται στο τοπογραφικό λαμβάνοντας 

υπόψη τους όρους δόμησης, κάλυψης και φύτευση της περιοχής (Ισχύοντες κατά 

παρέκκλιση – ΦΕΚ 685/5-12-90 & ΠΕ 368/12-3-91 Απόφαση Νομάρχη Γρεβενών). 

 Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη η θέση των Μετασχηματιστών Μέσης Τάσης που 

βρίσκονται εντός του οικίσκου όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο. 

Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση: 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  1) 30.000 lt 

2) 30.000 lt 

ΛΕΒΗΤΑΣ 1 2.000Mcal/h 

ΛΕΒΗΤΑΣ 2 (εφεδρικός) 2.000Mcal/h  

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ  1 F.R.B. ANGIARY ITALI 

FGP 250/3 TL 

FAM Gasolio-Light oil-Gas- Oil- Gasol 

1,5
o
E  - 20

o
C 

6,2Cst 

Kg/h 80-250 

Mcal/h 816/2550 

Kw 947-2958 

230/400VAC -50Hz - 8250W IP44 

COD: 001056 

No: A0015576002 

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 2 (εφεδρικός) Ομοίως 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΛΙΤΡΑ (2010): 318242 lt 

 (2011): 265.222 lt 

 (2012): 268.176 lt 

 (2013) : 158.178 lt 

 (2014) : 170.376 lt 

 (2015): 156.188 lt 

 (2016): 200.468 lt 

 (2017): 190.000 lt 

 

Στο παρακάτω υπάρχον τοπογραφικό διάγραμμα οριοθετείται η περιοχή όπου μπορεί να 

εγκατασταθεί η δεξαμενή υγραερίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι τμήμα της περιοχής 
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χρησιμοποιείται σήμερα ως  χώρος στάθμευσης οχημάτων αλλά και ως χώρος πρασίνου 

(βλ. αεροφωτογραφία).  

Ο ανάδοχος: 

 έχει την υποχρέωση σύνταξης των απαραίτητων εγγράφων σύμφωνα με τους 

νομούς της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνικής ακολουθώντας πάντα την 

ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς ασφαλείας σε κάθε περίπτωση 

προκειμένου να εκδοθεί άδεια ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας. 

 Αναλαμβάνει εξολοκλήρου τις διαδικασίες και την έκδοση των απαιτούμενων 

αδειών-εγκρίσεων για την νόμιμη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος, τις 

οποίες θα καταθέσει στην επιτροπή παραλαβής. 

 φέρει την ευθύνη για την προμήθεια υλικών/μικροϋλικών και πάσης φύσεως 

υπηρεσιών για παράδοση σε ασφαλή λειτουργία του συστήματος στο χώρο του 

νοσοκομείου 

 έχει την υποχρέωση κατάθεσης αναλυτικού τεύχους επιλογής εξοπλισμού, 

διαστασιολόγησης, τεχνικής περιγραφής, τεχνικών προδιαγραφών, σχέδια 

κατασκευής, με αναφορά στους λόγους επιλογής του αντίστοιχου εξοπλισμού και 

στη συμμόρφωση με την εκάστοτε νομοθεσία. 

 θα πρέπει να ακολουθήσει όλα τα προβλεπόμενα της σχετικής νομοθεσίας ως προς 

την κατασκευή και τοποθέτηση των δεξαμενών, ως προς την λειτουργία, ως προς 

τα υλικά, ως προς την περίφραξη, την σήμανση και τις αποστάσεις ασφαλείας. 

 Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη απόρριψης των άχρηστων υλικών και μπάζων σε χώρο 

εκτός Νοσοκομείου και τη συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία, για αποφυγή κάθε 

όχλησης. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται στον φάκελο τεχνικής προσφοράς να υποβάλλει 

κατάλογο παρόμοιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα που έχει εγκαταστήσει ή έχει 

προμηθεύσει  και υποστηρίζει, (τουλάχιστον ένα έργο αντίστοιχης κλίμακας) και να 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτει με εγγύηση δύο (2) ετών τον 

παρεχόμενο εξοπλισμό και ότι θα υποστηρίξει την λειτουργία με ανταλλακτικά 

τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. 

 Το συγκρότημα θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, εντός έξι (6) μηνών, από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 Ο ανάδοχος μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας (έξι μηνών) και την 

οριστική παραλαβή υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του 

συστήματος διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών, τόσο για τα επιμέρους τμήματα 

που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα, όσο και για το σύνολο του 

συστήματος. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται 

για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το 

χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση 

και να αποκατάσταση βλαβών. 

 Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα δοθούν πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, συνοδευόμενα με ΥΔ του οικονομικού φορέα όπου 

θα αναφέρεται ρητά ότι με τον υπό προμήθεια εξοπλισμό και την εγκατάστασή του 

θα υπάρχει πληρότητα της τεχνικής λύσης, με πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα 
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νομοθεσία και το σύστημα θα παραδοθεί έτοιμο σε πλήρη ασφαλή λειτουργία 

καλύπτοντας τις ανάγκες του νοσοκομείου.  

 Επίσης θα δοθεί πλήρες χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας και των  

εργασιών μέχρι την τελική παράδοση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.  

 Με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, η οποία πρέπει 

να αιτιολογείται, μπορεί να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης. Εάν λήξει 

ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 

ή  αν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο 

προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και εκπίπτουν οι κατά τον νόμο ποινικές 

ρήτρες. 

 Η εγκατάσταση του προμηθευόμενου εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί στον χώρο 

του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών ύστερα από την έκδοση της σχετικής άδειας με 

ευθύνη του αναδόχου. 

 Επιπλέον μετά την αποπεράτωση θα δοθούν στο Νοσοκομείο αντίγραφα (τόσο 

εκτυπωμένα όσο και σε ηλεκτρονική μορφή .pdf ή .dwg) ολόκληρου του φακέλου 

αδειοδότησης εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος, καθώς και των 

πιστοποιητικών τήρησης των απαιτήσεων του τεχνικού κανονισμού υγραερίου 

σχετικά με τις εργασίες και τα χρησιμοποιηθέντα υλικά, πλήρη στοιχεία του 

τεχνικού προσωπικού που εκτέλεσε τις εργασίες, εγχειρίδια λειτουργίας/ 

συντήρησης/ ανταλλακτικών του εγκατεστημένου εξοπλισμού και φάκελο με τα 

χρησιμοποιούμενα υλικά στις οικοδομικές εργασίες των χώρων εγκατάστασης των 

δεξαμενών.  

 Επίσης ο επιβλέπων υγραερίου θα πρέπει να συντάξει και να παραδώσει στην 

Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης συνοδευόμενη 

από τα έγγραφα που προβλέπονται στον Τεχνικό Κανονισμό Εγκαταστάσεων 

Υγραερίου. 

 Η πλήρης εφαρμογή όλων των διατάξεων του Τεχνικό Κανονισμό Εγκαταστάσεων 

Υγραερίου είναι ευθύνη του αναδόχου. 

 Το δίκτυο υγραερίου θα κατασκευαστεί και μέσα στο λεβητοστάσιο. Με ευθύνη του 

αναδόχου και σε συνεργασία με τον κατασκευαστή/προμηθευτή/συντηρητή του 

λέβητα θα γίνει η αντικατάσταση του καυστήρα στον λέβητα Α, η σύνδεση με το 

δίκτυο υγραερίου και η ρύθμιση λειτουργίας. 

 Με ευθύνη του αναδόχου θα γίνει εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του 

Νοσοκομείου, για τη λειτουργία και τη συντήρηση όλου του παραδιδόμενου 

εξοπλισμού στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και θα παραδοθεί 

εγχειρίδιο λειτουργίας και περιοδικών ελέγχων και δοκιμών. 
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υπηρεσία του 

Νοσοκομείου τηλ. 2462350200,  e-mail: texn1@nosgrevenon.gr 

Μηχανοστάσιο 

Χώρος πιθανής 

εγκατάστασης 

δεξαμενής υγραερίου 

Δεξαμενές 

Πετρελαίου 

Οικίσκων Μ/Σ 

Μέσης Τάσης 
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Χώρος πιθανής 

εγκατάστασης 

δεξαμενής υγραερίου 
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ΕΙΣΟΔΟΣ 

Ατμογεννήτριες 

 Δύο (2) Λέβητες 

2000Mcal- κάθε ένας 

Δύο (2) Καυστήρες 

Κάτοψη μηχανοστασίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης αριθμ    14/2018)  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

   60.000,00€ 

 

 

 

                             

                                                                              

                                                                                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………... 

                                     

                                                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ονομασία Τράπεζας ……………………… 

Κατάστημα………………………… 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ –τηλ-FAX) Ημερομηνία έκδοσης …………… 

ΕΥΡΩ……………………………. 

Προς: Γενικό Νοσοκομείο  Γρεβενών, 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  υπ’  αριθμόν  ……………………..  για 

ΕΥΡΩ………………………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……..……… (και ολογράφως) ……………………......………………..στο 

οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας 

……………………………………………………………………, οδός …………………..……………., αριθμός ………, 

ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ………………………….,(2) 

…………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης 

προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό ………… σύμβασης, 

που υπέγραψε μαζί σας για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»   (αριθμός διακήρυξης ……/……) και το οποίο 

ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή 

της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των  εγγυητικών μας  επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 

εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ονομασία Τράπεζας:_______________________________________  

Κατάστημα:______________________________________________  

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________  

Προς: Γ.Ν ΓΡΕΒΕΝΩΝ,  

Ημερομηνία:____________  

ΕΥΡΩ:_________________  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... «(ΤΙΤΛΟΣ)»  

ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ  

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : 

της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……]με ΑΦΜ……………… ή  

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας]με ΑΦΜ………..,  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων 

της σύμβασης με αριθμό................... που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την 

προμήθεια «…………….» (αρ. Διακήρυξης ………..) προς κάλυψη αναγκών του 

…………………………………… και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. 

αξίας εκ ……………….. ΕΥΡΩ αυτής.  

Η προμήθεια των ειδών της κάθε ομάδας θεωρείται ενιαία και οι προσφορές που 

αναφέρονται σε μέρος αυτών δε γίνονται δεκτές". 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 

σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………….. (Σημείωση προς την τράπεζα: ο χρόνος ισχύος 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά (3)τρεις  μήνες του συμβατικού χρόνου 

καλής λειτουργίας, ήτοι ……….έτη και τρεις (3) μήνες).  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Σημείωση για την Τράπεζα:  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυητικών που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές υπόκεινται σε έλεγχο γνησιότητας 

συμφώνα με την υπ΄ αριθμ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437 την εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ   

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης αριθμ    /2018)  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Στα Γρεβενά, σήμερα ………………………………………………….. μεταξύ των συμβαλλομένων:  

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», που εδρεύει στα Γρεβενά (Α.Φ.Μ. 999154413 Δ.Ο.Υ. Γρεβενών),  

όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Παντελεήμων 

Αλεξιάδης Διοικητή του Νοσοκομείου το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας 

«Το Νοσοκομείο» και αφετέρου της εταιρίας με την επωνυμία ……………………………………..που 

εδρεύει  …………………………… Τηλ ………………….., e-mail:……., ΑΦΜ ……….., ΔΥΟ ., όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον ……………………,  η οποία 

θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Προμηθευτής », έχοντας υπόψη : 

   

 1.Την υπ΄αριθμ Α2β/Γ.Π.οικ73936 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ545/13-10-2016,τ.ΥΟΔΔ), περί  

Διορισμού Διοικητή στο Γ.Ν. Γρεβενών. 

2.Την υπ΄αριθμ …………………….(θέμα 
ο
) (ΑΔΑ:) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί 

έγκρισης διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού . 

3.Την υπ΄αριθ ………………… (ΑΔΑ:) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,  

4.Την ………………… διενεργήθηκε διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υγραερίου 

(CPV51120000-9), για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Γρεβενών σύμφωνα με την υπ’ αριθ 

14/2018 διακήρυξη αυτού(ΑΔΑ Περίληψης :   ). Το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού 

κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου, η οποία λήφθηκε κατά την υπ’ αριθ. …………………..(ΑΔΑ: )Απόφασή  του, 

κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.  

 Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο 

Προμηθευτής, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω προμήθεια, σύμφωνα με τους κατωτέρω 

αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:   

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1
ο 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ, όπως αναλυτικά περιγράφεται 

παρακάτω. 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

2.1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, o Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν παρείχε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 

 2.2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από 

τη σύμβαση, εφόσον:  

2.2.1. Η Προμήθεια δεν παρασχέθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.  

2.2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 2.3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 

σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016. 

 2.4. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o 

προμηθευτής  ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του 

Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.    

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

3.1.Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία των υπό  προμήθεια ειδών και 

την εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του Προμηθευτή, σύμφωνα με την 

οικονομική του προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανέρχεται στο 

ποσό των #................€# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ετησίως, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων.   

3.2. Η πληρωμή της αξίας της ανάθεσης θα γίνει για το 100% της αξίας της, εντός εξήντα 

(60) ημερών από την υποβολή του εκάστοτε μηνιαίου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάσει των νόμιμων 

δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία για 

την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 
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3.3. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. 

Από κάθε τιμολόγιο του ανάδοχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων και οι 

οποίες έχουν διαμορφωθεί ως εξής: 

 Φόρος προμηθευτών 4% 

 Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% 

 Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%(αρ. 350 παρ.3 του Ν. 4412/2016) 

 Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ 

 ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 

 Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06% 

 Χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ.   

3.4.Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ.    

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Το συγκρότημα θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία εντός έξι(6) μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. Με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα 

οργάνου, η οποία πρέπει να αιτιολογείται, μπορεί να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος 

παράδοσης. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης ή αν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδοθούν 

τα είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και εκπίπτουν οι κατά τον νόμο ποινικές 

ρήτρες.   

ΑΡΘΡΟ 5
ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ  

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής κατέθεσε την υπ’ αρίθμ. …………………… 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης της τράπεζας …………. ύψους 

………………….€, που καλύπτει το πέντε επί  τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας 

των ειδών,  χωρίς Φ.Π.Α. όπως αυτό ορίζεται στη διακήρυξη. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας (έξι μηνών ) και την οριστική παραλαβή 

ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας του 

συστήματος διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών Εγγύηση καλής λειτουργίας 

εξοπλισμού. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης και πριν από την έναρξη του χρόνου καλής 

λειτουργίας, να καταθέσει άλλη εγγυητική επιστολή για την καλή λειτουργία του 

εξοπλισμού, ποσού ίσου με το 2% της συμβατικής του αξίας χωρίς Φ.Π.Α., ο χρόνος 





14/2018 Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου σχετικά με την «προμήθεια και 

εγκατάσταση  συστήματος υγραερίου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Γρεβενών»  

 

35 

 

 

ισχύος της οποίας θα πρέπει να είναι ίσος με τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής 

λειτουργίας του είδους, πλέον τρεις (3) μήνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο
  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

5.1.  Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη παροχή της υπηρεσίας, 

εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός 

απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με 

τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο 

στον Προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.   

5.2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που 

έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να 

προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο 

Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί 

τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων.  

 5.3. Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα 

ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον Προμηθευτή. Αν το 

Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την 

προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που 

έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που 

επικαλείται ο Προμηθευτής.  

5.4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.    

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

6.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη 

λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του Προμηθευτή και 

αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον 

προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο Προμηθευτής πρέπει να 

απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με 

αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, αν ο 

Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη 

δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.  
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6.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα 

σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται 

αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια.  

6.3. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. 

03/2018 διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του 

Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Ν. 4412/2016, κ.λ.π.). Η εφαρμογή των 

διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που 

απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής 

ισχύουσας νομοθεσίας. 

 6.4.  Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να 

γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από 

προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.  Σε 

επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια αντίγραφα, τα 

οποία,  αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το 

Νοσοκομείο έλαβε ένα αντίγραφο, ενώ το δεύτερο έλαβε ο Προμηθευτής.   

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

       ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ                 

           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης αριθμ     14/2018)  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

διαδικασία ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ, ΓΡΕΒΕΝΑ,51100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΧΑΡΜΠΗ ΔΑΦΝΗ] 

- Τηλέφωνο: [2462350312] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [prom1@nosgrevenon.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.nosgrevenon.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ  ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ [  CPV 

(51120000-9) ] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [    

/2018] 

 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii 
: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 
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[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.  

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

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

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

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

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 

131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή 

κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xiii·

 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

·
 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
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[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 





14/2018 Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου σχετικά με την «προμήθεια και 

εγκατάσταση  συστήματος υγραερίου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Γρεβενών»  

 

48 

 

 

[……] [……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
 xxiv

 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

[] Ναι [] Όχι 
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ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
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[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
xxix

, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται
xxxiii

, εκτός εάν : 

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

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxiv. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 

των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
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Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 





14/2018 Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου σχετικά με την «προμήθεια και 

εγκατάσταση  συστήματος υγραερίου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Γρεβενών»  

 

56 

 

 

                                                                                                                                                                      

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
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κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  




