
 
 
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                             
06/2020 

 
 
         1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών, σας ενημερώνει ότι προχωρά στην 
πρόσκληση ενδιαφέροντος και κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την 
ανάθεση έργου «Διαμόρφωση Κτιρίου και Χώρου Έμπροσθεν της Επιτροπής 
Απαλλαγών», συνολικού προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(12.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α και των  νόμιμων 
κρατήσεων υπέρ τρίτων. 
 
 2. Ημερομηνία πρόσκλησης ενδιαφέροντος και κατάθεσης οικονομικών 
προσφορών, αφού αρχικά έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, από την Γραμματεία 
του Νοσοκομείου, την 3 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ. 
ανυπερθέτως. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη 
ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται αρμοδίως στους 
συμμετέχοντες. 
 
 3. Τόπος διενέργειας πρόσκλησης ενδιαφέροντος και υποβολής 
οικονομικών προσφορών: 401 ΓΣΝΑ (Αίθουσα Τιμών), οδός Π. Κανελλοπούλου, 
αριθμός 1, ΤΚ 11525 Παπάγου, Αθήνα. 
 
 4. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου, για την 
υλοποίηση του έργου με βάση τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
Υπηρεσίας όπως αναγράφονται παρακάτω. 
 
 Υπτγος Κωνσταντίνος Καρλιαύτης 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής-Διευθυντής 

 
 

 
Υπλγός(Ο) Ιωάννης Ανδρίκος   
    Τμχης Γρ. Προμηθειών 

 

 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Γενικοί Όροι Διαγωνισμού 
«Β» Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 
«Γ» Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ     401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   06/2020     ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
27 Αυγ 20 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ» 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 

Αντικείμενο του έργου είναι η Διαμόρφωση – Εργασίες Συντήρησης κι 

Επισκευής του Κτηρίου και του Χώρου Έμπροσθεν της Επιτροπής Απαλλαγών 

Αθηνών που βρίσκεται στο Στρατόπεδο «Υπτγου (ΥΓ) Μπελλιά Δημητρίου».  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Προϋπολογισμός του έργου από Ιδίους Πόρους του 401 ΓΣΝΑ συνολικής 

καταλογιστέας αξίας ύψους δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500€) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και όλων των νόμιμων προς 

τρίτους κρατήσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3o 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

 Τα οριζόμενα σαν στοιχεία του έργου, με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεσή 

του, είναι τα παρακάτω, και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων 

σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

  α.   Το συμφωνητικό, ή η συναφθείσα Σύμβαση. 
 
β.   Οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. 
 
γ.   Η πλέον συμφέρουσα Οικονομική Προσφορά. 
 
δ.   Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους. 

 
ε.   Η Τεχνικό-Οικονομική Έκθεση (Τ.Ο.Ε).  

 
στ. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που δύναται να χορηγηθούν στον 

ανάδοχο από την υπηρεσία 
  
  ζ.  Οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που δύναται να συνταχθούν 

από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή 
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προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του 
έργου. 

 
η. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως 

αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την 
ανάθεση έργου θέματος, θα υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες συνοπτικού διαγωνισμού του Ν.4412/16.  Αναλυτικά:  

 
 1. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα σχετικά και υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία και την ώρα 
διεξαγωγής της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο 
αντίτυπα και αφού έχουν πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία του 401 ΓΣΝΑ. Το 
μεν πρώτο αντίτυπο, φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του  φακέλου του διαγωνισμού, το δε δεύτερο αντίτυπο φέρει 
ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται στο αρχείο του Νοσοκομείου. 

 
 2. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς κι ευδιακρίτως: 
 
 α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
 β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αναθέτουσας Αρχής, 

που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
 
 γ. Ο αριθμός της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. 
 
 δ. Το είδος κι αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
 ε. Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών και της διενέργειας της 

Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. 
 
          στ. Τα στοιχεία του προσφέροντα (τίτλος, επωνυμία, διεύθυνση, 

τηλέφωνα επικοινωνίας, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ). 
 
 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά, Οικονομική 
Προσφορά) και ειδικότερα: 

 
 α. Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 

ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» όλα τα ζητούμενα, από τους γενικούς 
όρους (υπεύθυνες δηλώσεις), κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, 
δικαιολογητικά και στοιχεία. Στο Παράρτημα «Γ», αναφέρεται ενδεικτικός πίνακας 
των απαιτουμένων δικαιολογητικών. 
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 β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (π.χ. τεχνικοί όροι και 
προδιαγραφές, χρόνοι απόκρισης, υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, πιστοποιήσεις, 
prospectus, τεχνικά φυλλάδια, κ.ά.), ζητούμενα από τους γενικούς και ειδικούς 
όρους και από την τεχνική προδιαγραφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 
 γ. Τα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 
 4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ κι 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
 

 5. Σε περίπτωση συν υποβολής με την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών  εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συν 
διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει 
να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 
αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συν διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα, αφορά 
μόνον την προστασία του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα 
της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 
 6. Οι προσφορές πρέπει: 
 
 α. Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή 

υστερόγραφα, ημιστίχια, παρεμβολές, κενά, συντμήσεις, προσθήκες, διορθώσεις 
κ.ά., που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την ταυτότητα των 
προμηθευτών. 

 
 β. Να αναγράφουν τις προσφερόμενες τιμές καθαρά, ολογράφως και 

αριθμητικά. 
 
 γ. Να είναι σαφείς και πλήρεις. 
 

        δ.     Να ισχύουν και να δεσμεύουν τους προμηθευτές, από την επομένη 
της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, και για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους ή τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών ,σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 
άρθρο 97 παρ. 1 και 4 του Ν.4412/2016. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο από αυτόν, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στη διαδικασία δεν γίνονται 
δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
  

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Η ορισθείσα από την Αναθέτουσα Αρχή, Επιτροπή Διενέργειας 
Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος με Υποβολή Προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
από την παρούσα. 
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 2. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή  
Διενέργειας, παρουσία όσων εκ των συμμετεχόντων επιθυμούν. Προσφορές που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 
προσφορών, δύναται να λαμβάνουν γνώση των φακέλων προσφορών των νομίμως 
συμμετασχόντων υποψηφίων στο διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών που 
κατατέθηκαν και προκρίθηκαν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. 

 
 3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία τριών σταδίων: 
 
 α. Αποσφραγίζεται ο φάκελος της προσφοράς, που περιέχει τους υπό 

φακέλους ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, και 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Μονογράφονται εξωτερικά από την επιτροπή και ο 
κύριος φάκελος αλλά και οι τρεις υπό φάκελοι, οι οποίοι παραμένουν σφραγισμένοι.  

 
 β. Στο πρώτο στάδιο αποσφραγίζεται ο φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, και η επιτροπή μονογραφεί την πρώτη και την τελευταία σελίδα 
των υποβληθέντων εντύπων. Γίνεται έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών κι 
αν κι εφόσον κριθούν άρτιες κι επαρκείς, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το Παράτημα 
«Γ» της παρούσας διακήρυξης, τότε η προσφορά προκρίνεται στο επόμενο στάδιο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

  
 γ. Στο δεύτερο στάδιο στο οποίο συμμετέχουν μόνο οι προκρινόμενες 

προσφορές, αποσφραγίζεται ο φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, και η επιτροπή 
μονογραφεί την πρώτη και την τελευταία σελίδα των υποβληθέντων εντύπων. 
Γίνεται έλεγχος των υποβληθέντων προσφορών κι αν κι εφόσον κριθούν άρτιες κι 
επαρκείς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τότε η προσφορά προκρίνεται 
στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
 δ.  Στο τρίτο στάδιο στο οποίο συμμετέχουν μόνο οι προκρινόμενες 

προσφορές, αποσφραγίζεται ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, και η 
επιτροπή μονογραφεί όλες τις σελίδες των υποβληθέντων εντύπων. Γίνεται έλεγχος 
των υποβληθέντων προσφορών κι αν κι εφόσον κριθούν άρτιες κι επαρκείς, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τότε η προσφορά κρίνεται έγκυρη για την 
Αναθέτουσα Αρχή και επιλέγεται ως εν δυνάμει ανάδοχος. 
 

 ε. Όλοι οι φάκελοι των προσφορών παραδίδονται από την επιτροπή, 
στο 401 ΓΣΝΑ / Γρ. Προμηθειών, μαζί με την εισηγητική έκθεσή της, 
υπογεγραμμένη, που αποτυπώνει τα στάδια και την εξέλιξη της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, τους απορριφθέντες και προκρινόμενους συμμετέχοντες, αλλά και τους 
εν δυνάμει υποψηφίους μειοδότες. 

 
         στ. Η επιτροπή που διεξάγει την διαγωνιστική διαδικασία σε 

συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, δεν υποχρεούται να ολοκληρώσει τη διαδικασία 
αυθημερόν. Δύναται, αφού ολοκληρώσει κάποιο από τα τρία στάδια της διαδικασίας 
αποσφράγισης, να συνεχίσει τη διαδικασία σε μεταγενέστερο χρόνο και κατόπιν 
νεότερης πρόσκλησης στους συμμετέχοντες. Η ιδία φέρει ακέραιη την ευθύνη για 
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την ασφαλή φύλαξη των φακέλων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αλλά και 
την διατήρηση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαφάνειας της διαδικασίας. 

 
 ζ. Οι φάκελοι των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, για όσες 

προσφορές δεν προκρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των σταδίων ελέγχων των 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σφραγισμένοι από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

        η.     Η επιλογή του τελικού αναδόχου από το σύνολο των εν δυνάμει 

υποψηφίων μειοδοτών γίνεται αποκλειστικά με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Η 

χαμηλότερη τιμή είναι αυτή που επιλέγεται ως η πλέον συμφέρουσα για την 

Αναθέτουσα Αρχή.   

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 

 1. Με την οικονομική προσφορά, η τιμή για το σύνολο του έργου, θα 
αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς, ως εξής:  
 
 α. Τιμή μονάδος, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, 
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και κάθε είδους δαπάνη, εκτός από το Φ.Π.Α, για 
εκτέλεση κάθε εργασίας που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή,  επ’ 
ωφελεία της οποίας διενεργείται η συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία.  
  
 β. Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις εκατό (%), της ανωτέρω τιμής. Σε 
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α ή τροποποιηθεί από το κράτος κατά 
τη διάρκεια ισχύος της απορρέουσας Σύμβασης, αυτός θα διορθώνεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 
 2. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€). Οι 
προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ, ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς 
ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 3. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ (€), 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. 
 
 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
      
 6. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά επιμέρους εργασίες, η τιμή θα 
δίνεται υποχρεωτικά και για κάθε εργασία χωριστά. Δεν αποφέρει ποινή 
αποκλεισμού και η αποτύπωση συνολικής τιμής, αρκεί να αποτελεί άθροισμα των 
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επιμέρους, ανά εργασία τιμών, η αποτύπωση των οποίων είναι απαράβατη, επί 
ποινής αποκλεισμού. 
 
 7.  Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές 
θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 
κατακύρωσης, από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα ζητά επ’ αυτών 
εξηγήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 88 του Ν.4412/2016.  
 
         8.     Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία, απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 

προμηθευτές υποχρεούνται να  παρέχουν αυτά, επί ποινής αποκλεισμού 

 

ΑΡΘΡΟ 7o 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 103 
του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4605/19, ο 
οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε 
φάκελο με  σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω. Το παραπάνω χρονικό 
όριο, δύναται να παραταθεί, κατόπιν εμπρόθεσμης αίτησης του οικονομικού φορέα 
που θα συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι έχει ήδη 
υποβληθεί αίτημα χορήγησης των δικαιολογητικών, που όμως δεν έχει υλοποιηθεί 
μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών, από τις αρμόδιες αρχές.  
Ειδικότερα, υποβάλλονται: 
 
  α. Τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση και αναλόγως της νομικής 
μορφής του οικονομικού φορέα, επί καιροποιημένα νομιμοποιητικά έγγραφα, από 
τα οποία θα προκύπτουν με σαφήνεια: 
 
   (1) Ότι το/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν το 
ΤΕΥΔ και τα λοιπά έγγραφα της υποβαλλόμενης προσφοράς, δεσμεύει/ουν με την 
υπογραφή του/τους τον οικονομικό φορέα στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 
(πχ. ΦΕΚ εκπροσώπησης, έτερο παραστατικό εκπροσώπησης, αντίστοιχη πράξη 
του Διοικητικού Συμβουλίου κλπ). 
 
   (2) Tο/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που φέρει/ουν την ιδιότητα 
του μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό και για το/τα οποίο/α απαιτείται η συν υποβολή αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου, όπως αναλυτικά περιγράφεται σε παράγραφο β. 
(1) κατωτέρω (πχ. ΦΕΚ που αφορούν τη διαχείριση, τα όργανα διοίκησης, 
συμφωνητικό σύστασης οικονομικού φορέα, κωδικοποιημένο καταστατικό, κλπ) 
   
                       β. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80, του 
Ν.4412/2016 κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα : 
 
   (1)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης 
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ειδοποίησης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους ακόλουθους λόγους :  
 

    (α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
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),  
 
    (β) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 
σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 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), καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,   
 
    (γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύμβασης σχετικά με προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 
Ν.2803/2000 (Α' 48), 
 
    (δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 
3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 
    (ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποί-
ησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
Ν.3691/2008 (Α' 166),  
 
    (στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 (Α' 215). 
 
   (2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό 
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έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 
νομοθεσία. 
 

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, που να πιστοποιεί ότι ο οικονομικός φορέας 
δεν τελεί υπό πτώχευση, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή, ή από το 
δικαστήριο, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. 
 
   (4) Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 
μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό, και το 
ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, κι αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω 
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης. 
 

(5) Ένορκη Βεβαίωση (προβλεπόμενης από την 
παράγραφο 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/16) για την απόδειξη της μη υπαγωγής 
σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (περίπτωση 
υποβολής προστίμου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας)  
 

2. Επισημαίνονται τα ακόλουθα σχετικά με τα υποβαλλόμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
 

α. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 1.α.(1) του παρόντος:
  
    Λόγω πολυτυπίας στην νομική μορφή των οικονομικών 
φορέων, και των διαφορετικών προβλεπόμενων κατά νόμο δικαιολογητικών 
απόδειξης των προαναφερθεισών ιδιοτήτων, πλημμέλειες και ελλείψεις κατά την 
υποβολή τους, δε συνιστούν αυτοτελή λόγο απόρριψης της προσφοράς του 
οικονομικού φορέα, καθόσον δίδεται προθεσμία στον οικονομικό φορέα για τη 
συμπλήρωση – υποβολή τους.  
   

β. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 1.β.(1) του παρόντος:
  

(1) Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 
   (2) Η υποχρέωση προσκόμισης (άρθρο 73, παρ.1 του 
Ν.4412/ 16) του ποινικού μητρώου αφορά ιδίως :   
 
   (α) Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε),  
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    (β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).  
 
   (3) Είναι δυνατή η προσκόμιση από τους συμμετέχοντες, 
ηλεκτρονικών αντιγράφων ποινικού μητρώου σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 
9441οικ/.7-4-15 Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η γνησιότητα των οποίων 
θα ελέγχεται δειγματοληπτικά από την Υπηρεσία. 
 

γ. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 1.β.(2) του παρόντος:
   
   (1) Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του 
οικονομικού φορέα θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνο 
τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του 
οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε 
απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση, του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, από τον οικονομικό φορέα,  με την οποία θα δηλώνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην 
επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου. 
 
   (2) Για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, του εκπροσωπούντος 
το νομικό πρόσωπο, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται 
οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στο 
νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό.  
 

δ. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά των παρ. 1.β. (1), (2) και (3) 
του παρόντος άρθρου:  
 

Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέ-
τοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό 
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 1.β.(1), (2) και (3) 
του παρόντος, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστι-
κής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 
 3. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής κατά παρέκκλιση, του 
Ν.4412/16 και των λοιπών απαιτήσεων της διακήρυξης, των δικαιολογητικών του 
υπό φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
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ΑΡΘΡΟ 8o 

ΧΡΟΝΟΙ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

1.  Ο ανάδοχος οφείλει να αρχίσει τις εργασίες το αργότερο εντός τριάντα 
(30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 
45 του Ν.4412/16 και να περατώσει το σύνολο του έργου το συντομότερο δυνατό, 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 
2.  Επίσης σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 145, μέσα σε δεκαπέντε 

(15) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει 
στην Υπηρεσία δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
 
     3.   Με τα άρθρα 145, 147 και 148 του Ν. 4412/16 καθορίζονται τα 
αναφερόμενα για τις προθεσμίες, στην παράταση με ή χωρίς αναθεώρηση, και στην 
επιβολή ποινικής ρήτρας για παραβίαση προθεσμιών του έργου.  
 
       4.   Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο, 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16, η τελική επιμέτρηση των 
εργασιών επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα 
καθυστερήσεως, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού 2‰ επί του συνολικού ποσού που 
έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο και επιβάλλεται μετά από απόφαση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
      5.   Σε ότι αφορά στη διακοπή της κατασκευής του έργου λόγω καιρικών 
συνθηκών θα εφαρμόζονται τα παρακάτω: 
 
    α. Στο ημερολόγιο του έργου, που συμπληρώνεται καθημερινά και 
υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο θα αναγράφονται στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν στην περιοχή του έργου, και τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών σε 
πλήρη ανάπτυξη ή με ορισμένες προϋποθέσεις (εργασίες που δεν επηρεάζονται 
στο σύνολό τους από δυσμενείς καιρικές συνθήκες) ή η ανάγκη να γίνει διακοπή 
των εργασιών. 
 
    β. Για τις μέρες που επιβάλλεται πλήρης διακοπή εργασιών θα 
εκδίδεται από την Διεύθυνση κάθε μήνα Διαταγή που θα κοινοποιείται στην 
Προϊστάμενη Αρχή. Οι μέρες που θα θεωρούνται νεκρές, θα αναγράφονται στο 
ημερολόγιο του έργου αλλά δεν θα παρέχουν στον ανάδοχο το δικαίωμα 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 161 του Ν. 4412/16) περί διαλύσεως της 
συμβάσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 9o 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  

  1.   Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 
170 του Ν.4412/16, από αρμόδια ορισθείσα επιτροπή παραλαβής. 
 
  2.   Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει μέσα σε δύο (2) μήνες από 
την ημερομηνία λήξεως του χρόνου εγγυήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 171. Κατά 
τον χρόνο αυτό, ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη 
συντήρησή του έργου, σύμφωνα με τα άρθρα: 171 και 157, του Ν.4412/16. Ο 
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χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες 
από την υπογραφή της βεβαίωσης περατώσεως του έργου.  
 

ΆΡΘΡΟ 10o 
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
 1. Η πληρωμή θα γίνεται από το 401 ΓΣΝΑ/Λογιστήριο, με διάθεση 
πίστωσης  που έχει εκδοθεί για το σκοπό αυτό και είναι οι Φ. 831.3/458/1148130/ 
Σ.4720/17 Δεκ 19/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4ο και Φ.831.3/235/1215656/Σ.2832/5 Αυγ 
20/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4ο  Το 401 ΓΣΝΑ θα υποβάλλει για έλεγχο και ενταλματοποίηση την 
δαπάνη, εφόσον έχουν προσκομισθεί όλα τα πρωτότυπα παραστατικά, που 
αφορούν όλες τις τμηματικές παραδόσεις της συγκεκριμένης σύμβασης, με βάση τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
 α.  Πρωτότυπα Τιμολόγια όπου θα αναγράφεται ο αριθμός της 
Σύμβασης, και θα έχει αποτυπωθεί επ’ ακριβώς το επιμέρους και συνολικό 
οικονομικό τίμημα, με βάση τους όρους της παρούσας. 
 
 β.   Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ που να 
αφορά είσπραξη απαιτήσεων από Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης, ή Βεβαίωση 
Οφειλής. 
  
 γ.   Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ, κι όποιου άλλου 
αρμοδίου ασφαλιστικού Φορέα ή Βεβαίωση Οφειλής. 
 
 δ.   Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού του προμηθευτή σε μορφή IBAN 
και Υπεύθυνη Δήλωσή του περί αποδοχής εξόφλησης στον αναγραφόμενο 
λογαριασμό. 
 
 ε. Βεβαίωση μη εκχώρησης των απαιτήσεων του τιμολογίου σε 
τρίτους.  
 
         2.    Η πληρωμή του προμηθευτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
προηγηθεί της σύνταξης σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής υλικού, από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα ορισθέντα στο Άρθρο 9 της 
παρούσας. 
 
 3.     Οι προμηθευτές επιβαρύνονται με κάθε νόμιμη κράτηση προς τρίτους 
που επιβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια απόδοσης της δαπάνης   
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 
 
          4.    Παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 8% για παροχή υπηρεσιών 
και 3% εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 στο ποσό που 
προκύπτει από την καθαρή αξία των υλικών, αφαιρουμένων των κρατήσεων. 

 

          5.   Η Αναθέτουσα Αρχή αποφάσισε ότι λόγω της φύσεως του έργου και του 

ύψους της προϋπολογισθείσας αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του 

Ν.4412/16, δεν δίνει το δικαίωμα αξίωσης οποιασδήποτε προκαταβολής από τον 

προμηθευτή. 
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ΆΡΘΡΟ 11o  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα - κρίσεις του διαγωνισμού, 
κριθούν ασύμφορα για το δημόσιο συμφέρον, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή 
να επαναληφθεί με έγγραφες ή προφορικές προσφορές, μετά από νεώτερη 
πρόσκληση, κι αφού κοινοποιηθεί η πρόσκληση του διαγωνισμού, ιδιαίτερα σε 
αυτούς που συμμετείχαν στη προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία. Για το 
διαγωνισμό που κρίνεται σε οποιοδήποτε στάδιό του άγονος, λόγω μη κατάλληλων 
προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη διαδικασία 
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 του άρθρου 32 του 
Ν.4412/16). 
 

ΆΡΘΡΟ 12o 
ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 
 Σε περίπτωση κατά την οποία στα αποτελέσματα - κρίσεις του διαγωνισμού, 
προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς 
τιμή, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο κατόπιν 
κλήρωσης μεταξύ των οικονομικών φορέων – συμμετεχόντων. Η κλήρωση γίνεται, 
σε χώρο και χρόνο που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή με πρόσκληση, παρουσία 
ορισθείσας από την ίδια, αρμόδιας επιτροπής και όποιον εκ των οικονομικών 
φορέων – συμμετεχόντων, επιθυμούν. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης 
καταγράφονται σε πρακτικό που συντάσσει η αρμόδια ορισθείσα επιτροπή, και 
συνοδεύει τον φάκελο του διαγωνισμού. Οι ισότιμες προσφορές αφορούν μόνο τις 
καθαρές προσφερόμενες αξίες, χωρίς τον υπολογισμό λοιπών φόρων και 
κρατήσεων.  
 

ΆΡΘΡΟ 13ο 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 
 1. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει στην προθεσμία που 
του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του, και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016. 
 
 2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, 
εφόσον δεν ολοκλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, μέσα στον συμβατικό 
χρόνο, ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 
 
 3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται κυρώσεις, κατόπιν γνωμοδότησης αρμοδίου 
οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.  
  
 4. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 
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 α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε, με ευθύνη και υπαιτιότητα του 
Δημοσίου. 
 
        β.     Συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας, που  πρέπει  όμως  να 
αναφέρονται εγγράφως στην Υπηρεσία  αυθημερόν, όπως: 
 

   (1) Πυρκαγιά. 
  
   (2) Πλημμύρα. 
  
   (3) Σεισμός. 
  
   (4) Πόλεμος.  

. 
         5.    Απεργίες συλλογικές, ή του προσωπικού  του  αναδόχου - προμηθευτή 

δεν  συνιστούν ποτέ λόγο ανωτέρας βίας, σε αντίθεση με εμπορικό αποκλεισμό 

(embargo). 

ΆΡΘΡΟ 14o 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση.  

 
2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της απορρέουσας από τη 

διαγωνιστική διαδικασία σύμβασης, ο προμηθευτής – μειοδότης – οικονομικός 
φορέας, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
σύμβασης που να καλύπτει το 5% της συνολικής καθαρής αξίας αυτής, χωρίς 
Φ.Π.Α. και να την προσκομίσει μαζί με την υπογεγραμμένη από αυτούς σύμβαση.  

 
3. Η υποχρέωση υποβολής εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμβασης, 

αφορά υπό σύναψη συμβάσεις με συνολική ή ανά είδος καθαρή αξία, ίση ή 
μεγαλύτερη από 20.000,00€. Υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με 
την Προσθήκη 1, του Παραρτήματος «Α», (Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης Σύμβασης) από τον προμηθευτή – μειοδότη – οικονομικό φορέα, και 
καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης, και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του 
αντισυμβαλλομένου.  

 
4. Επισημαίνεται ότι, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει, σε 

περίπτωση παραβίασης των όρων της υπό σύναψης σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. Η κατάπτωση αφορά οποιαδήποτε παραβίαση όρου της 
σύμβασης.  

 
5. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς 

σύναψης σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι την 
επιστροφή της στον Φορέα έκδοσής της. Στον προμηθευτή – μειοδότη – οικονομικό 
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φορέα, θα επιστρέφεται  κατόπιν της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
της προμήθειας ή του συνόλου του αντικειμένου της υπό σύναψης σύμβασης, από 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
ΆΡΘΡΟ 15ο 

ΚΡΙΣΕΙΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

  1. Για την διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και για τη λήψη απόφασης επί 
των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα : 
 
  α. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις, από τις απαιτήσεις 
ή τους απαράβατους όρους της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναφέρονται στην 
παρούσα πρόσκληση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.  
 
  β. Προσφορά που είναι αόριστη, ασαφής και ανεπίδεκτη 
εκτίμησης, ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από 
προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας της Πρόσκλησης 
Ενδιαφέροντος. 
 
  γ. Το κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος της  
διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή μειοδότη αναδόχου, είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή. Η 
αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 86 του Ν. 4412/16. 
 

2. Όταν ο οικονομικός φορέας ο οποίος προσφέρει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή τη 
χαμηλότερη τιμή), δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος Παραρτήματος, η 
κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα που προσφέρει την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Σε 
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον 
οικονομικό φορέα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους 
οικονομικούς φορείς δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά που απαιτούνται, τότε διαγωνιστική διαδικασία της πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος με  την κατάθεση οικονομικών προσφορών, κηρύττεται άγονος, 
ματαιώνεται κι επαναλαμβάνεται σε μεταγενέστερο χρόνο.  
  

ΆΡΘΡΟ 16ο 
ΚΡΙΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΗΣ  ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. Για την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, αφού παρέλθει η 

ημερομηνία διενέργειάς της και ολοκληρωθεί η αποσφράγιση των προσφορών, κι 
αφού έχει συνταχθεί η εισηγητική έκθεση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 
ισχύουν τα ακόλουθα όσον αφορά τις απορρέουσες υποχρεώσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής: 
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  α. Οι οικονομικοί φορείς, με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής που 
διενεργεί το διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, για την 
έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους. Η απόφαση αυτή 
ονομάζεται «ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» και 
είναι δεσμευτική ανάρτησης στο διαδίκτυο, ενώ κοινοποιείται σε όλους ανεξαιρέτως 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. Από την αμέσως επόμενη ημέρα, της 
ημερομηνίας της υπόψη ειδοποίησης / ανακοίνωσης, θεωρείται δεδομένο ότι, οι 
οικονομικοί φορείς έχουν λάβει πλέον πλήρη  γνώση της απόφασης για το εκάστοτε 
στάδιο του διαγωνισμού.  Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και το 
χρονικό σημείο, από το οποίο εκκινεί η νόμιμη προθεσμία, για την άσκηση τυχόν 
ενστάσεων – προσφυγών, ήτοι χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών 
(άρθρο 127 του Ν.4412/2016). Αν η λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, 
συμπέσει με κατά νόμο εορτάσιμη ημέρα ή Σάββατο, τότε η ημερομηνία λήξης 
μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα κι ως το πέρας λήξης του νόμιμου 
ωραρίου λειτουργίας, της Αναθέτουσας Αρχής. (άρθρο 241 - 242 ΑΚ και άρθρο 1 
παρ.12 της από 29.12.1980 ΠΝΠ του ΠτΔ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1ο του 
Ν.1157/1981). 
 
  β. Μετά το πέρας της προθεσμίας άσκησης τυχόν ενστάσεων – 
προσφυγών, όπως περιγράφηκε στο προηγούμενο εδάφιο, η Αναθέτουσα Αρχή 
εκδίδει απόφαση ανάδειξης προσωρινού μειοδότη. Η απόφαση αυτή ονομάζεται 
«ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ» και είναι δεσμευτική ανάρτησης 
στο διαδίκτυο, ενώ κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, σε όλους 
ανεξαιρέτως τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. Με την απόφαση αυτή η 
Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον οικονομικό φορέα να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης (άρθρο 9 του παρόντος Παραρτήματος), εντός χρονικού ορίου δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών (σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4605/19), αρχής γενομένης από την επομένη 
ημέρα της ημερομηνίας κοινοποίησης. 
 
  γ. Αφού προσκομισθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από 
τους οικονομικούς φορείς στην Αναθέτουσα Αρχή, εμπρόθεσμα, αυτά διαβιβάζονται 
στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία αφού τα ελέγξει, συντάσσει 
σχετικό πρακτικό. Κατόπιν αυτού, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση 
κατακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η απόφαση αυτή ονομάζεται «ΠΡΑΞΗ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ» και είναι δεσμευτική ανάρτησης στο 
διαδίκτυο, ενώ κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, μόνον στον οριστικό 
μειοδότη οικονομικό φορέα. Μαζί με την απόφαση αυτή, του αποστέλλεται και 
προσχέδιο της Σύμβασης, του οποίου καλείται να λάβει γνώση, αποδεχθεί, 
υπογράψει και προωθήσει στην Αναθέτουσα Αρχή, σε τέσσερα (4) αντίτυπα.  
 
 2. Κατόπιν των παραπάνω επισημαίνεται ότι, ο συνολικός χρόνος που 
έχει εκάστοτε οικονομικός φορέας, για συλλογή και προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης στην Αναθέτουσα Αρχή, υπερβαίνει τις δέκα (10) 
ημέρες (σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 43 του Ν.4605/19). Στην πραγματικότητα, ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) 
ημέρες, αφού μπορεί να εκκινήσει την συγκεκριμένη διαδικασία την στιγμή που θα 
λάβει την «ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Το 
χρονικό αυτό διάστημα, έχει αποδειχθεί επί του πρακτέου, επαρκές, ώστε ένας 

ΑΔΑ: ΨΓΧ66-Χ4Φ
20PROC007230847 2020-08-27



οικονομικός φορέας να ολοκληρώσει την διαδικασία, ιδιαιτέρως αν αναλογισθεί 
κανείς ότι έχει επέλθει πλέον στην αγορά εξοικείωση με τα προαπαιτούμενα του 
Νομοθέτη (Ν.4412/16). Η παρούσα επισήμανση έγκειται, στην ιδιαίτερη φύση των 
υπό προμήθεια υλικών και παρεχομένων υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής 
(Υγειονομικά υλικά και υπηρεσίες), που σε πλείστες των περιπτώσεων η προμήθειά 
τους είναι επείγουσα κι επιτακτική.  
 

ΆΡΘΡΟ 17o 
ΜΑΤΑΙΩΣΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από 

γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, δύναται να ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης:  

 
α.  Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής 

προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, ή αποκλεισμού όλων 
των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της 
σύμβασης.  

 
β.    Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου, της παρ. 5 του άρθρου 

105 του ν. 4412/2016, εφόσον δεν προσέλθει για υπογραφή κανένας 
προσφέροντας.  

 
γ.      Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης της 

προμήθειας. 
 
δ.     Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη 

διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς, και η εκτέλεση του συμβατικού 
αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή, ή τον φορέα, για τον 
οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο.  

 
ε.     Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση 

της σύμβασης.  
 

                      στ.  Αν η επιλεχθείσα οικονομική προσφορά κριθεί ως μη 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη.  
 

ζ.     Στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 
περί παρέλευσης του χρόνου ισχύος των προσφορών 29/62 Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
η.      Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, και 

ιδίως επιτακτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας 
του περιβάλλοντος.  

 
2. Εφόσον συντρέχουν οι αντίστοιχες, μία ή και παραπάνω 

προϋποθέσεις, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι παρ. 3 έως 5 του άρθρου 106  του 
Ν.4412/2016.  
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ΆΡΘΡΟ 18o 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο οικονομικός φορέας οφείλει να 

τηρεί, εκτός των συμβατικών όρων, το περιβαλλοντολογικό, κοινωνικό – 
ασφαλιστικό κι εργατικό δίκαιο, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ε.Ε, το Εθνικό 
Δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις διεθνείς διατάξεις  περιβαλλοντολογικού, 
κοινωνικό – ασφαλιστικού κι εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων από τον οικονομικό φορέα, ελέγχεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 
2. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, κατόπιν 

εισήγησης μόνο της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 
132 Ν.4412/2016, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
 

ΆΡΘΡΟ 19o 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 

κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της 
εφόσον: 

 
  α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση κατά την 
έννοια της παρ.4 του άρθρου 132 του Ν.4412/16, που θα απαιτούσε διαδικασία 
σύναψης νέας. 
 
  β. Ο οικονομικός φορέας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης, τελούσε σε μια ή περισσότερες από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
ως λόγοι αποκλεισμού στην παρούσα διακήρυξη, που θα απαιτούσε τον 
αποκλεισμό του από την διαδικασία εξ’ αρχής.  
 
  γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον οικονομικό φορέα 
λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και 
την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου 
της Ε.Ε στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
  δ. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης της παρ.5 ή της 
παρ.7, του άρθρου 68 του Ν.3863/2010. 
 

2. Η καταγγελία – μονομερής λύση της σύμβασης, δεν στερεί – αφαιρεί, 
το δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής, για αξίωση έναντι του οικονομικού φορέα 
οποιασδήποτε ζημίας προκλήθηκε από τον τερματισμό της σύμβασης 

 
ΆΡΘΡΟ 20o 

ΕΠΙΛΥΣΗ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

  Οιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία, μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Οικονομικού Φορέα, που να αφορά τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, και η 
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οποία δεν θεραπεύεται αρχικώς με συνεννόηση – συναίνεση, κι εν συνεχεία με την 
υποβολή ενστάσεως εκ μέρους του οικονομικού φορέα, θα επιλύεται με προσφυγή 
στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, και στην ελληνική Νομοθεσία. 
 

ΆΡΘΡΟ 21o 
ΛΟΙΠΟΙ   ΟΡΟΙ  

 
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, με τις τροποποιήσεις 
αυτού, όπως ισχύει σήμερα.   

 

 Υπτγος Σάββας Μανουσαρίδης 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 

 
 

 
Υπλγός(Ο) Ιωάννης Ανδρίκος   
   Τμχης Γρ. Προμηθειών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ     401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  06/2020     ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
27 Αυγ 20 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ» 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 

Αντικείμενο του έργου είναι η Διαμόρφωση Κτηρίου και του Χώρου 

Έμπροσθεν της Επιτροπής Απαλλαγών Αθηνών (Ε.Α.Α) που βρίσκεται στο 

Στρατόπεδο «Υπτγου (ΥΓ) Μπελλιά Δημητρίου» 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 Κατόπιν αυτοψίας αρμοδίου κλιμακίου της ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ, διαπιστώθηκε ότι 

κατά τους χειμερινούς μήνες το ισόγειο κτίριο, όπου στεγάζεται η Ε.Α.Α, κάτοψης 

250m2 περίπου, και ιδιαίτερα την περίοδο των βρόχινων ημερών παρουσιάζει 

μεγάλη συγκέντρωση όμβριων υδάτων έμπροσθεν του κτηρίου με αποτέλεσμα να 

καθίσταται δύσκολη έως αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό. Επιπρόσθετα, και οι δυο 

είσοδοι του εν λόγω κτηρίου, στερούνται υπόστεγων – στεγάστρων, με αποτέλεσμα 

την εισροή υδάτων και στο εσωτερικό του κτηρίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 Οι εργασίες για την αποκατάσταση των φθορών στους παραπάνω χώρους 
του κτηρίου Ε.Α.Α,  αναλύονται όπως παρακάτω: 
 
  α.   Κατασκευή δυο υπόστεγων – στεγάστρων έμπροσθεν των δυο 
εισόδων του κτηρίου με πολυκαρβονικό κυψελωτό φύλλο, έξι (6) τοιχωμάτων, 
πάχους δέκα έξι χιλιοστών (16mm) και συνολικού εμβαδού είκοσι τετραγωνικών 
μέτρων (20 m2). Οι κοιλοδοκοί ανάρτησης θα πακτώνονται επί εδάφους σε οπή με 
τσιμέντο και επί τοίχων, και θα είναι κατάλληλης διατομής αντοχής ικανής σε 
ανεμοπιέσεις και χιόνια.   
 
  β.  Καθαίρεση των παλαιών κιγκλιδωμάτων των δυο (2) πλαϊνών 
παραθύρων του κτηρίου και προμήθεια – τοποθέτηση δυο (2) νέων ανοιγόμενων 
κιγκλιδωμάτων, που να δύναται να χρησιμοποιούνται ως έξοδοι κινδύνου σε 
κατάσταση εκτάκτων αναγκών. Η καθαίρεση των παλιών κιγκλιδωμάτων να γίνει 
μετά προσοχής για μελλοντική χρήση. 
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  γ.   Προμήθεια και τοποθέτηση μιας (1) μεταλλικής επίτοιχης σκάλας 
με προστατευτικό. Η κατασκευή να φέρει χειρολιστήρες από μορφοσίδερο και 
πατήματος από μπακλαβαδωτή ή κριθαρωτή λαμαρίνα. Θα τοποθετηθεί στην πίσω 
όψη του κτηρίου. 
 
  δ. Καθαίρεση κι αποκομιδή εσωτερικού τοίχου πλήρωσης, 
προκειμένου να διευρυνθούν οι χώροι της επιτροπής και των γραφείων, συνολικού 
εμβαδού είκοσι πέντε τετραγωνικών μέτρων (25 m2). Μετά την καθαίρεση τμήματος 
εσωτερικής μεσοτοιχίας ≈25m2, θα γίνει, με υπόδειξη της υπηρεσίας, 
αποκατάσταση των λαμπάδων με επιχρίσματα, γωνιόκρανα, σπατουλάρισμα και 
βαφή του εναπομείναντος μεσοτοιχίου αμφίπλευρα, ενώ θα γίνει και διευθέτηση εάν 
απαιτείται των ηλεκτρικών δικτύων που διέρχονται από την τοιχοποιΐα.               

 
 ε.  Απόξεση ασφάλτου κι εκσκαφή εδάφους για τη διαμόρφωση 
καναλιών έμπροσθεν του κτηρίου για την κατασκευή φρεατίων και τοποθέτηση 
εσχάρων διαστάσεων 0,3Χ0,3m. Η κατασκευή να είναι συνολικού μήκους σαράντα 
μέτρων (40m). Συναφώς απαιτείται και η αντίστοιχη σύνδεση των καναλιών, στο 
υπάρχον δίκτυο, με σωλήνα PVC: Ø 100 χιλιοστά με κλίση 2%, το οποίο απέχει 
περί τα 50 μέτρα και αφορά φρεάτιο όμβριων. Το υλικό των εσχαρών θα είναι 
βαρέως τύπου μεταλλικό για τη διέλευση βαρέων οχημάτων π.χ. πούλμαν, 
ασθενοφόρων κ.λ.π. Η ακριβής θέση των, έχει μαρκαριστεί επί της ασφάλτου και θα 
εκτελεστεί με υπόδειξη της υπηρεσίας. 
 
 στ. Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα 200 lt διπλής 
ενέργειας με ισχυρή πάκτωση της βάσης (από ειδική επίστρωση γαλβανίσματος) 
επί της στέγης, με όλες τις απαραίτητες συνδέσεις με το εσωτερικό δίκτυο 
ύδρευσης, και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Λοιπά τεχνικά στοιχεία: Άθραυστο 
κρύσταλλο ασφαλείας (security) πάχους 4mm με υψηλό συντελεστή 
διαπερατότητας πάνω από 0,90 , σταθερό συντελεστή διαστολής, low iron, υψηλής 
αντοχής, ηλεκτρική αντίσταση ≈4KW, καθοδική προστασία με ράβδο μαγνησίου, 
ισχυρή μόνωση με πολυουρεθάνη > 52kg/m3, μανδύα κλειστού κυκλώματος από 
χάλυβα 1,5 χλ., εξωτερικό περίβλημα θερμοδοχείου από προβαμμένο χάλυβα, ενώ 
το εσωτερικό από χάλυβα με επισμάλτωση κατά DIN 4753. 
 
 ζ. Μετατροπή λεκάνης WC σε τουρκικού τύπου, παραδοτέα σε 
πλήρη λειτουργία με πλήρη αποκατάσταση τυχόν ζημιών σε πλακάκια και τοίχους. 
Περιλαμβάνεται και το καζανάκι με τις συνδέσεις του. 
 
 η. Επί της πρόσοψης, αποκατάσταση ρωγμής και βαφή αυτού, μετά 
των κιγκλιδωμάτων παραθύρου.  
 
 θ. Τοποθέτηση ενός πολυκαρβουνικού φύλλου σε παρακείμενο 
στέγαστρο αναμονής επισκεπτών. 
 
 ι. Καθαίρεση μικρού στεγάστρου από θύρα εισόδου και 
επανατοποθέτηση σε υποδειχθέν σημείο. 
 
 ια. Οι εργασίες στον εσωτερικό χώρο θα πραγματοποιούνται 
κατόπιν συνεννόησης τα Σαββατοκύριακα ή αργίες.  
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ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
  α.  Όλα τα υλικά, μηχανήματα, συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια των ανατεθειμένων εργασιών θα πρέπει να είναι άριστα ποιοτικά, 
χωρίς βλάβες κι ελαττώματα. Επίσης να είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά 
δεδομένα τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές και της απολύτου 
εγκρίσεως της Αναθέτουσας Αρχής, όσον αφορά την προέλευση, τις διαστάσεις, την 
αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την συμμόρφωση στις προδιαγραφές κ.α. 
 
  β.  Θα πρέπει τα υλικά, μηχανήματα, συσκευές να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή, έγγραφη εγγύηση και προδιαγραφές του 
εργοστασίου παραγωγής. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

 
 Με μέριμνα του Αναδόχου – Εργολάβου – Συντηρητή: 
 
  α.  Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εκείνα μέτρα 
ατομικής και συλλογικής προστασίας, κατά τη διάρκεια των εργασιών, σύμφωνα με 
την κείμενη Νομοθεσία. 
 
  β.  Θα πρέπει να συγκεντρώνει, συλλέγει κι απομακρύνει όλα τα 
άχρηστα υλικά, σκουπίδια, μπάζα οπότε θα επιβαρυνθεί με την ενοικίαση και 
τοποθέτηση κατάλληλων προς τούτο συλλεκτών τα οποία θα τοποθετηθούν σε 
σημεία που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 
 
  γ.    Θα πρέπει να προβεί σε καθαρισμό του χώρου εντός, εκτός και 
περιμετρικά του κτηρίου, ώστε αυτό να επανέλθει στην πρότερα ή και καλύτερη 
κατάσταση, απ’ ότι αυτή προ της ενάρξεως των εργασιών. 
 
  δ.   Θα πρέπει να αποκαταστήσει τυχόν ζημίες ή φθορές που θα 
πραγματοποιηθούν στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή και στις λοιπές εγκαταστάσεις 
από τις γενόμενες εργασίες. 
 
  ε.     Θα πρέπει άνευ ιδιαίτερης αποζημίωσης, να προβεί στην έκδοση 
όλων των πάσης φύσεως απαραίτητων και απαιτούμενων από τη νομοθεσία 
αδειών και εγκρίσεων από τους αντίστοιχους φορείς (Πολεοδομία, Δήμος, 
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογική Υπηρεσία, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ) 
για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και άλλες που δεν αναφέρονται ρητά αλλά 
είναι όμως απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου (όπου απαιτείται). 
 
  στ.  Θα πρέπει να τηρεί και να εφαρμόζει τους Νόμους για τις 
κοινωνικές ασφαλίσεις και κάθε άλλο Ταμείο Επικουρικής ή άλλης ασφάλισης, 
Σωματείων κ.λ.π και να χρησιμοποιεί μόνο εργατοτεχνικό προσωπικό ασφαλισμένο 
στο ΙΚΑ και στα λοιπά Ταμεία. Επίσης έχει υποχρέωση να τηρεί τους ισχύοντες 
Νόμους, Υπουργικές αποφάσεις και Αστυνομικές Διατάξεις για την Υγεία και 
Ασφάλεια των εργατοτεχνιτών και να παραδίδει στην Υπηρεσία επίβλεψης κάθε 
στοιχείο από το οποίο να πιστοποιείται ότι το απασχολούμενο στο έργο προσωπικό 
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είναι ασφαλισμένο. Τα ανασφάλιστο προσωπικό θα απομακρύνεται αμέσως από το 
έργο.  
 
   ζ.    Θα πρέπει να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με 
τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ όπως 
εκφράζονται μέσω της υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των 
εργαζομένων. Οφείλει δηλαδή να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την 
ασφάλεια τόσο των έργων όσο και του προσωπικού, όπως και του προσωπικού του 
εργοδότη, καθώς επίσης και κάθε τρίτου που έχει ή όχι σχέση με το έργο. Ο 
ανάδοχος έχει την απόλυτη ευθύνη , αστική και ποινική, για κάθε τυχόν ατύχημα, 
ζημιά ή βλάβη που θα συμβεί σε εργαζόμενο ή συναλλασσόμενο ή και σε κάθε 
τρίτο, επειδή δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αλλά και για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης ο ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την 
πληρωμή προστίμου, χρηματικής ποινής ή αποζημιώσεως και έχει κάθε άλλη 
ποινική ή αστική ευθύνη, η οποία προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την εκτέλεση του 
έργου (εργατικά ατυχήματα, αστικά αδικήματα κλπ). 

 
  η.   Θα πρέπει να τηρεί, όπου απαιτείται, Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας 
(ΣΑΥ), και Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / 
προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης του 
έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ.8) και την 
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 
(αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα 
ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του 
ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο 
έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ 
(μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, 
οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να 
περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της 
εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την 
ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο 
Ν.4412/16(αρθ. 138 παρ.7 και αρθ.378). Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και 
στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα 
μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για 
όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. Το 
περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και 
στις ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/16 (αρθ. 138 παρ.7 και άρθ.378). 
 
  θ.   Θα πρέπει να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο 
έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 
(αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). Θα πρέπει να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού 
ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 
εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4) 
 
  ι.    Θα πρέπει να τηρεί βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται 
η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων 
αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή 
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επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων 
τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις 
εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά 
ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή 
θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για 
εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). Θα πρέπει να 
υποβάλλει κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον 
εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών 
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ), ενώ επίσης θα πρέπει να υποβάλλει Ιατρικό φάκελο 
κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). Τα παραπάνω υποβάλλονται όπου 
απαιτούνται. 
 
  ια.   Θα πρέπει να  υποβάλει για έγκριση μέσα σε εύλογο από την 
υπογραφή της σύμβασης χρονικό διάστημα, το πλήρες Οργανόγραμμά του. 
Εφόσον δεν είναι Διπλωματούχος Μηχ/κος, υποχρεούται να προσλάβει 
Διπλωματούχο Μηχ/κο ειδικότητος ανάλογης με την φύση του εκτελούμενου έργου, 
ο οποίος θα παρευρίσκεται συνεχώς στο έργο και θα παρακολουθεί 
αυτοπροσώπως τις εργασίες. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει 
το εξής ανώτατης, ανώτερης και μέσης εκπαίδευσης προσωπικό (άρθρο 139 του Ν. 
4412/16). 
 

1). Ένας Μηχανικός ΠΕ ή και 

2). Ένας Μηχανικός ΤΕ 

3). Ένας  Τεχνικός Ασφαλείας ή Ένας Εργοδηγός 

     
Για το παραπάνω προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση του 
εργοταξίου ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων, 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν.418/84 όπως διαμορφώθηκε με την 
παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 (όπου απαιτείται) 
 
  ιβ.    Θα πρέπει με δικά του ιδία μέσα και προσωπικό να εκτελέσει τις 
απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες, τόσο για την συμπλήρωση της πολεοδομικής 
μελέτης ή των τοπογραφικών διαγραμμάτων όσο και για κάθε άλλη εργασία που θα 
απαιτηθεί, όπως κεντρώσεις θεμελίων, υψόμετρα κτιρίων κ.λ.π με την βοήθεια 
οργάνων ακριβείας (χωροβάτης, ταχύμετρο κ.λ.π) χωρίς αποζημίωση γιατί η 
σχετική αμοιβή συμπεριλαμβάνεται στην όλη εργολαβία. Για την επιμέτρηση των 
χωματουργικών εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την έναρξη κάθε 
εργασίας, να κατασκευάσει σταθερό σημείο εξαρτήσεως και να αποτυπώσει τη 
φυσική κατάσταση του χώρου του έργου (κτίριο, αναχώματα, οδοί προσπέλασης 
κ.λ.π) και να συντάξει σχετικά διαγράμματα χωρίς αποζημίωση γιατί η σχετική 
δαπάνη καλύπτεται από την όλη εργολαβία. Με βάση την παραπάνω αποτύπωση 
θα συνταχθούν οι επιμετρήσεις αφανών εργασιών (εκσκαφών, αναχωμάτων, 
τάφρων, λιθοδομών, θεμελίων κ.λ.π). Σε περίπτωση ασυμφωνίας του παραπάνω 
τοπογραφικού διαγράμματος και εκείνου της μελέτης πρέπει αυτό να υποβάλλεται 
στην Υπηρεσία που συνέταξε την μελέτη για την προσαρμογή των νέων στοιχείων 
της.  
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  ιγ.    Θα πρέπει να προμηθεύσει όλο το προσωπικό που θα εργαστεί 
για την αποπεράτωση του έργου, με άδειες εισόδου, τις οποίες θα παραλάβει 
κατόπιν αιτήματός του από το Γραφείο Ασφαλείας του Στρατοπέδου. Ουδείς εκ των 
εργαζομένων θα εισέρχεται, άνευ αδείας, απαράβατα.  
 
  Ιδ. Θα πρέπει να καταθέσει για την εξακρίβωση της τεχνικής 
επάρκειας της εταιρείας, επί ποινή αποκλεισμού, κατάλογο αντίστοιχων έργων των 
τελευταίων 5 ετών με Αναθέτουσα Αρχή Δημόσιο Φορέα, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
1.    Οι επιμετρήσεις των εργασιών θα συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 

151 του Ν. 4412/16. Όσον αφορά στην τελική επιμέτρηση, αυτή θα είναι ενιαία σε 
πίνακα, στις στήλες του οποίου θα καταχωρούνται οι ποσότητες των εργασιών 
αθροιζόμενες σε ειδική στήλη. 
 

2.     Ως προς τον τρόπο επιμέτρησης για τα διάφορα είδη εργασιών, ισχύουν 
τα όσα καθορίζονται από τα αντίστοιχα άρθρα Τιμολογίου, τους συμβατικούς όρους 
(Τ.Σ.Υ. -Τεχνική Περιγραφή), τις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών (ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ, 
κ.λ.π). 

 
3.   Σε περίπτωση που δεν ορίζεται στο Τιμολόγιο ο τρόπος επιμέτρησης, 

τότε επιμετρούνται και πληρώνονται οι πραγματικά εκτελέσιμες ποσότητες 
εργασιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΛΟΙΠΕΣ   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 1.   Τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα 
είναι κατά προτίμηση εγχώρια ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 2.    Η εφαρμοστέα νομοθεσία – διατάξεις που διέπουν την παρούσα είναι: 
 
          α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
κατασκευής δημόσιων έργων) 
 

       β.  Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α΄ 25/86) 
  
        γ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές 

πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
3.    Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν επίσης και όλες οι παρακάτω 

διατάξεις: 
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α.      Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
β.    Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίθηκε με την αριθ. Δ17α/116/ΦΝ, 
429/18-10-2000 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός-
ΕΑΚ 2000, όπως διορθώθηκαν το 2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 
αντίστοιχα). 

 
γ.   Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 

381/Β/24-3-2000), καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε 
ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις 
συστημάτων προ έντασης κ.λ.π. 

 
δ.     Ο Ισχύων Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γ.Ο.Κ. 
 
ε.    Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 315 / Β / 17-4-97) 

όπως ισχύει σήμερα. 
 
στ.   Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 
 
ζ.     Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων. 
 
η.     Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. 
 
θ.     Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 
 
ι.  Οι Ευρώ κώδικες σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους 

παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις. 
 
ια.  Τα νέα αναλυτικά Τιμολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών (Η/Μ 

κ.λπ.) καθώς και τα αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια. (ΦΕΚ 363 Β/19-2-13) όπου 
απαιτούνται. 

 
 
ιβ.    Ο Ισχύων  Κτήριο - δομικός Κανονισμός.  
 
 
ιγ.  Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 

 
 
ιδ.    Οι Ε.Τ.Ε.Π (ΦΕΚ 2226 Β/30-7-12). 
 
 
ιε.   Οι ισχύουσες διατάξεις περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και 

υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 
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ιστ.  Οι ισχύουσες διατάξεις για υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των 
μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 

 
 Υπτγος Σάββας Μανουσαρίδης 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 

 
 

 
Υπλγός(Ο) Ιωάννης Ανδρίκος   
   Τμχης Γρ. Προμηθειών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ     401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    06/2020       ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 27 Αυγ  20. 

 

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 φορέα1  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: [ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/401 ΓΣΝΑ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχυδρομικός Κωδικός: [ Κανελλοπούλου  1 / Αθήνα  
/ 11525] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μ.Υ Κωστόπουλος Απόστολος 
- Τηλέφωνο: [2107494546-4063-4074] 
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [401.grafeio.promithion@gmail.com] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [-] 

 
 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [-] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες :                          
[Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού] 
 
 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΠΟΥ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 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 αρμόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλεκτρονικό. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας 
κατά αποκλειστικότητα, του άρθρου 
20: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»4 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 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

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 κατάλογο5: 
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 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:  

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
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 άλλους6; 

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

Εάν ναι: 
 
 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
 
 
 
 
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
 
 
 
 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 
 
 
 

 
 
 
 
α) [……] 
 
 
 
 
 
 
 
β) [……] 
 
 
 
 
 
 
 
γ) [……] 

 
Τμήματα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Απάντηση: 

 
 
Κατά περίπτωση, αναφορά του 
τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία 
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να 
υποβάλει προσφορά. 
 
 

 
 
 
[   ] 
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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: 
 
 

 
 
[……] 

 
 
Ηλεκτρονικό. ταχυδρομείο: 
 
 

 
 
[……] 

 
 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 
(τις μορφές, την έκταση, τον σκοπό …): 
 
 

 
 
[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 
ΦΟΡΕΩΝ7  

 
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 καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 
 
2. δωροδοκία10,11· 
 
3. απάτη12· 
 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες13· 
 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας14· 
 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

 
 
Απάντηση: 

 
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου16 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): 
[……][……][……][……]17 
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Εάν ναι, αναφέρετε18: 
 
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): 
[……][……][……][……]19 
 

 
 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)

20; 

 
 
[] Ναι  
 
 
 
[] Όχι  
 

 
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν21: 
 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης22, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 
είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 
 

 
[] Ναι  
 
 
[] Όχι  

 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης 
ή έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει τις 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 ;23 

 
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 
[……] 

 

 
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): 24 
[……][……][……] 
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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 δικαίου25; 

[] 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 
καταστάσεις26 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, 
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη  συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές  τις περιστάσεις27  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα28; 
 
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;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, 
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 
σύμβασης30; 
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 
 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια31 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 
 
 
 
[….................] 

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 

 

                                            
 
 

ΑΔΑ: ΨΓΧ66-Χ4Φ
20PROC007230847 2020-08-27



Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών 
εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/200532: 

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:  
[……] 

                                              Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα.                                                                                         [Ημερομηνία-Υπογραφή] 
 

 Υπτγος Σάββας Μανουσαρίδης 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 

 
 

 
Υπλγός(Ο) Ιωάννης Ανδρίκος   
   Τμχης Γρ. Προμηθειών 
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