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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   ΝΟ 2342022    

 
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΤΗΣΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 

ΕΝΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  DRAEGER PERSEUS A 500 ME TA  SERVICE 
KITS ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  DRAEGER VISTA 
120 ., 
 
 
  Προϋπολογισθείσα  ΔΑΠΑΝΗ 2560 €  χωρίς ΦΠΑ  Η 3174,40 € με το  ΦΠΑ   
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 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχή 
 
 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΕΓΝΑΤΙΑΣ 9  

Πόλη ΦΛΩΡΙΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 53100 

Τηλέφωνο 23853/50266  

Φαξ 23850/22175  

Ήλεκτρονικό Ταχυδρομείο sprom@nosflorinas .gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.florinahospital.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
είναι ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και ανήκει στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ και στην 3 ΥΠΕ 
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). 
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Ή κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Υπηρεσιών Υγείας 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση: 

 στο πρόγραμμα Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr) 
 στο ΚΉΜΔΉΣ (http://www.eprocurement.gov.gr) 
 στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου www.florinahospital.gr 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: το Γραφείο Προμηθειών στην προαναφερθείσα διεύθυνση και 
τηλέφωνο. 
 
 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
 
Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
Ή  δαπάνη  για  τις  εν  λόγω  συμβάσεις  βαρύνουν  τον  Κ.Α.Ε:  0887.01σχετικές  πιστώσεις  του  ΤΑΚΤΙΚΟΥ  προϋπολογισμού  
του Φορέα. 
 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
 

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι   Σύμβαση Πλήρους Συντήρησης – ‘Total Care’ 

 
  Προϋπολογισθείσα  ΔΑΠΑΝΗ  2560€  χωρίς ΦΠΑ  Η  3174,40 € με το  ΦΠΑ   
 σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης   Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων   CPV… 5 0 0 0 0 0 0 0 - 5  

Οι προσφορές  υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση  
   
  

Ή διάρκεια της σύμβαση  ENA ETOS  
Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στο  ΠΑΡΑΡΤ ΉΜΑ    Ι.  της 
παρούσας διακήρυξης 
 
Ή σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της 
τιμής.( χαμηλότερη τιμή )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.florinahospital.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.florinahospital.gr/
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 Θεσμικό πλαίσιο 
 
 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:  

 
1.Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

1.2 Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄134/18-6-2007). 

 1.3 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»  

1.4 Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων  των  κυβερνητικών  διοικητικών  και  
αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο»  «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.(Α-112). 

1.5.  Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων», έτσι όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α’51/2012)  

1.6 Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»   (Φ.Ε.Κ.   Α΄   247/27-11-1995),   
όπως   ισχύει   με   τον   4270/2014   (ΦΕΚ   143/τ. Α΄/28.06.2014) Αρχές  δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας   2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 

1.7 Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-3-1999). 

1.8 Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος –Νέα εταιρική μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- 
Ρύθμιση Θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις, Μέρος Δεύτερο, Νέα εταιρική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία 
(ΙΚΕ)  

1.9 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».  

1.10 Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες 
διατάξεις»  
 
1.11 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 
 

           1.12. Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες 

διατάξεις» 
 
 

1.13.  Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ). 

 
            1.14.  Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ. Α΄/06.12.2016) Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον 

ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις 

 
1.15 ου N.4472/2017 (ΦΕΚ 74/A/2017) «συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής 

των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις 

1.16 Tου  άρθρο 118 παρ 1  του Ν 4412/2016  < προσφυγή στη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης  > 

1.17  Την υπ’ αρ  87/15-4-2022 .θέμα 9 με ΑΔΑ  22REQ010415907.απόφαση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, για   την      
έγκριση της  διενέργεια και έχει ορισθεί επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγο διαγωνισμού.  Νόμος 4412/2016 άρθρο 221  

1.18  Την υπ αρ 123/19-4-2022 ΑΔΑM22REQ010420066   ΑΔΑ V57J46907I-MD8     ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
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Ή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η   27-4-2022 ημέρα   ΤΕΤΑΡΤΗ    και ώρα 14.00 μ.μ. μετά από  
Ή  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  είναι  η   28-4-2022  ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ     και  ώρα  11.00π.μ.  στο  Γραφείο  
Προμηθειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή. 
 
 
 
 
 
 Δημοσιότητα 
 
 
 
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ήλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  
(ΚΉΜΔΉΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου. (www.florinahospital.gr   19-4-2022    
 
 
 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
 
 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 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. Ή τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το 
στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των  πληροφοριών  που  έχουν χαρακτηρισθεί 
ως τέτοιες.

http://www.florinahospital.gr/
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. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
 Γενικές Πληροφορίες 
 
 
 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 
1. η παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    24/2022    με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
2.  οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως  σχετικά  με  
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
3. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 
 
   Γλώσσα 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε 
δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας 
προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε 
από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Ή 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  μπορούν  να  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  
ελληνική  γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. . 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. 
Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο  μπορούν  να 
υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα  γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
 
 
 
 
  Εγγυήσεις 
 
 
Ή εγγυητική επιστολή  συμμετοχής – καλής εκτέλεσης  της παραγράφου   2.4.3   και 4.1. εκδίδεται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  
γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η 
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),   ζ) τους όρους ότι: 
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) 
την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
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καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
 
 
Οι  προσφορές  θα  υποβληθούν   έως  την  καταληκτική  ημερομηνία  του  διαγωνισμού,  ήτοι   η    27-4/2022 
ημέρα   ΤΕΤΑΡΤΗ    και ώρα 14:00 το μεσημέρι . 

  
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
O  φάκελο της προσφοράς, θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:  

1) Εγγύηση συμμετοχής  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
2) Πλήρης αναλυτική τεχνική περιγραφή για το οποίο κατατίθεται προσφορά.  

 
3) Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986,  

υπογεγραμμένη  από  νόμιμο εκπρόσωπο, με την οποία να δηλώνονται τα 

αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙV (Υπεύθυνη Δήλωση Β’ συμμόρφωσης της προσφοράς 

με τους όρους της διακήρυξης). 

 

4) Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 

αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 

που προτείνουν. 

 
                         Οι προσφορές που θα θα συμπεριλαμβάνουν απαραίτητα την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της  παρ.4 του 

άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV), υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο   του   οικονομικού   φορέα.   

Σύμφωνα   με   τις   διατάξεις   του   Ν.4412/2016   όπως   αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 

του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Ως εκπρόσωπος του  οικονομικού  φορέα…..,  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  

αυτού,  όπως  προκύπτει  από  το  ισχύον καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  

της  προσφοράς  ή  αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 

οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης». 

 
 

                 5    Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο  έγγραφο  

που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις, που να  έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση 

προσκόμισης   του   ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του  διοικητικού, διευθυντικού ή  εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό. 

 
6)   Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι 

εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται  σε αυτό χρόνος ισχύος, 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  

ασφάλισης.  Αν  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. 
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 7   Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο  οικονομικός φορέας  είναι  νομικό  

πρόσωπο  και  υποχρεούται,  κατά  την  κείμενη  νομοθεσία,  να δηλώνει  την   εκπροσώπηση  και  τις  μεταβολές  της  

σε  αρμόδια  αρχή  (πχ  ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30)  εργάσιμες ημέρες πριν από την  υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις  τα  κατά  

περίπτωση   νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 

σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του   οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι  εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Στις 

περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα  

προβλεπόμενα  στις  διατάξεις  του  Ν.  4250/2014  (Α’  94),  είτε  και  σε  απλή  φωτοτυπία,  εφόσον 

συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  φέρει υπογραφή 

μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

 
 
 
 
 
                        Κριτήριο ανάθεσης 
 
 

• Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της  
            τιμής. ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 
 
 
 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Ή αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος  
Εκπρόσωπος  Προσφέροντος,  ότι  η  ίδια  ή  και  τρίτοι,  κατ’  εντολή  και  για  λογαριασμό  της,  θα επεξεργάζονται  
προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία 
υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της 
ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και 
της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε  μορφής  αθέμιτη  επεξεργασία,  
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  περί  προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς  
αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.  
 
 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
.   Η  κατακύρωση  γίνεται  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του αρμοδίου 

οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την  

αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103 – 105 του Ν. 

4412/2016. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται 

ότι έχει συναφθεί. 
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       ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης , το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης που θα 
προκύψει είναι μικρότερη ή ίση των 2.500,00€ εκτός ΦΠΑ, δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 2.1.4 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Ή 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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

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

 

        

               Όροι της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 

 
 

Τρόπος πληρωμής. Ή πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: Ή πληρωμή θα 

γίνεται σε ευρώ (€)Ή υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεων. 
Ή  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται 
υπερήμερο,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4152 «Επείγοντα μέτρα  εφαρμογής  των νόμων  4046/2012, 
4093/2012  και   4127/2013»  (ΦΕΚ  107/9-5-2013)  παραγ.  Ζ5  «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΜΕΤΑΞΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΏΝ  ΚΑΙ 
ΔΉΜΟΣΙΏΝ ΑΡΧΏΝ». 
Ή προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α)  κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ  
του  Νοσοκομείου και του Ανάδοχο, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές  
περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στο σχετικό άρθρο  του  Ν. 4412/2016.  Επίσης,  δεν προσμετράται  ο χρόνος  
καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών κ.λ.π.). 
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               Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 

στα έγγραφα της σύμβασης. 

  Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  και σύμφωνα με τ ις  διατάξεις  Του  Ν.  4912/2022 )  

 
A) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ  όπως ισχύει). 

 Η εν λόγω κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά 

υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί 
του καθαρού ποσού.  
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή 

οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της διακήρυξης καθώς και της σύμβασης που 

πρόκειται να υπογραφεί με τον ανάδοχο, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις 

 
 
 
 

 
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Ή σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016   η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα  υπερβαίνει την 
προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάσταση ς). Ή σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας 
προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Ή άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. 
  
 
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

 Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 
β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που 
αναφέρονται στην στο αρθρο 73 του Ν 4412/2016 θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης, 

 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις  
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ 
 
 

 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 
 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου 
(Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 Ν4782/202 αντικατασταση   αρθρο 203 περί 
κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 
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β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμ - 
μορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προ - 
βλέπονται του άρθρου 104   Ν4782/2021 τροποποιηση των αρθρων    206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της 
παρούσας (ειδικοί όροι) εκτέλεσης της παρούσας με την επιφύλαξη της επόμενης παρ 
 
 
 
 
 
 
 
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων του Ν4412/2016  
αρθρο203 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),. (Χρόνος παράδοσης υλικών),. (Απόρριψη συμβατικών 
υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθε - σμία (30) ημερών 
από την  ημερομηνία  της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Ή εμπρόθεσμη άσκηση της 
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 
του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται 
ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χω - ρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυ - ρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί 
αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφα- σης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

 

 
 

 Δικαστική επίλυση διαφορών 
 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο 
της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο  στην οποία 

εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.      

Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υπο - χρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς 
διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016,  διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται  από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
 
 
Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 
 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται, στο αρθρο 73 του Ν 4412/2016 που  ΤΡΟΠ ΟΠΟΙΗ τε   με  τον  Νομο 47 82/ 20 21  
αρ θρο 22    η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγεί - λει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 
 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό ανα- γκαστική  
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβα - σμού ή αναστείλει 
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάστα - ση, προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει 
μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμ- φωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ 
 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προ - σκαλέσει 
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμ- βασης και να  
του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υπο - κατάστασης). 
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  Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά,  τα είδη , όταν αποπληρωθεί το συμβατικό 

τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

 

Άρθρο 16 

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137  

 

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 

4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων 

των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην 

Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία 

επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες 

αρχές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία 

για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη 

υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και 

μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων 

εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  αποθήκευση, 

μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών 

κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και 

επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή 

στατιστικούς σκοπούς. 

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 

εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη 

λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών 

ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο 

διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της 

εκκρεμοδικίας. 
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Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα 

ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν 

συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα 

με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα 

στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμο 

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω: 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 

καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν 

αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης 

εμπιστευτικότητας,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,  

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας 

να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την 

επεξεργασία,  

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα 

υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα,  

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς 

τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των 

επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας.  

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική 

γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  

 

 

     Παρακολούθηση της σύμβασης 

 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την/τις αρμόδια/ες 

επιτροπή/ές παραλαβής. Η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 
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αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016. 

 

 
 
 
 
 
         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 
 
         ΠΑΠΟΥΛΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ι   –  Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού   και  Οικονομικού  Αντικειμένου   της 
Σύμβασης-  (Περιγραφή  ζητούμενων  ειδών  –  ποσότητες  –  επιμέρους  προϋπολογισμοί  – 
τεχνικές προδιαγραφές) 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 
H ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης με 
αποκλειστικά δικούς της ή εξουσιοδοτημένους, πιστοποιημένους και εκπαιδευμένους από την ίδια τεχνικούς την 
πλήρης κάλυψη (service) επανορθωτικών συντηρήσεων, απεριόριστου αριθμού βλαβών, προληπτικών 
συντηρήσεων, ανταλλακτικών και κιτ συντήρησης (service kits), βάσει των απαιτήσεων του κατασκευαστικού οίκου. 
 
Επανορθωτικές συντηρήσεις είναι όλες οι αναγκαίες ενέργειες εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας για την επιδιόρθωση 
βλαβών των μηχανημάτων, είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων προγραμματισμένης συντήρησης, είτε κατά τα 
μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ αυτών των επισκέψεων.  
 
Προληπτική συντήρηση εννοείται ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου περιοδικός έλεγχος 
ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων κιτ συντήρησης (service kits), όπως 
αυτά ορίζονται από τα εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του εργοστασίου (κατασκευαστικός Οίκος Draeger).   
 
Κιτ συντήρησης (service kits) νοούνται τα αναγκαία υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των 
μηχανημάτων και πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του εργοστασίου.    
 
Η σύμβαση πλήρους συντήρησης περιλαμβάνει την αντικατάσταση του συνόλου των φθαρμένων ανταλλακτικών 
από συνήθη χρήση, εξαιρουμένων των πάσης φύσεως αναλωσίμων υλικών όπως αισθητήρες, καλώδια, 
βυσματούμενες μονάδες, γυάλινων ή  αποσπώμενων κλιβανιζόμενων τμημάτων (π.χ. αναπνευστικό σύστημα – 
breathing system), αναπνευστικά κυκλώματα, αντιβακτηριδιακά φίλτρα, φιάλες ιατρικών αερίων με τους μειωτήρες 
τους κτλ. 
 
Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει την αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση ανταλλακτικών από προϋπάρχουσες 
βλάβες, που έχουν ανακοινωθεί και γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
σύμβασης και για τις οποίες υπάρχει προσφορά σε εκκρεμότητα. 
 
Ο αριθμός των ετήσιων επισκέψεων προληπτικής συντήρησης ανά μηχάνημα ορίζεται σε μία (1) ανά έτος. Οι ημέρες 
των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα αντίστοιχα τμήματα και με την επίβλεψη του 
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του νοσοκομείου σας.  
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Επίσης περιλαμβάνει την υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση προς 
έλεγχο τυχόν απεριόριστο αριθμό βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής 
ειδοποίησης του Νοσοκομείου και εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών με αποστολή τεχνικού. Η γραπτή ειδοποίηση 
πρέπει να προσδιορίζει την φύση του προβλήματος προς διευκόλυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής επέμβασης 
και αποκατάστασής του. Η ειδοποίηση θα πρέπει να στέλνεται από τις 08:00 μέχρι τις 13:00 κάθε εργάσιμης ημέρας. 
Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται ότι το σχετικό αίτημα απευθύνθηκε την επομένη εργάσιμη ημέρα στις 08:00. Η 
υποχρέωση αυτή της αναδόχου εταιρείας ισχύει για τις εργάσιμες μόνο ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 
08:00-16:00). Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, αναβολή δρομολογίων, απεργία κλπ), η επίσκεψη του 
τεχνικού θα πραγματοποιηθεί την επόμενη δυνατή εργάσιμη ημέρα. 
 
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού (Service Report) μετά από κάθε επίσκεψη 
προληπτικής συντήρησης ή διόρθωσης βλαβών, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν 
εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης και να το παραδίδει 
στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του νοσοκομείου  
 
Εφόσον απαιτούνται υποχρεωτικές βελτιώσεις ή τεχνικές μετατροπές (TSBs - Technical Service Bulletins), οι οποίες 
βελτιώνουν τις υπάρχουσες λειτουργίες των μηχανημάτων, τότε αυτές θα γίνονται εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του πελάτη. 
 
Η ανάδοχος εταιρεία δεν φέρει ευθύνη όταν: 
 

1. Όλα τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος δεν 
αντικαθίστανται σύμφωνα με την συνιστώμενη συχνότητα αλλαγής τους, βάσει των εγχειριδίων χρήσης του 
μηχανήματος (π.χ. υδατοπαγίδες στα αναισθησιολογικά μηχανήματα). 

2. Γίνεται χρήση μη εγκεκριμένων από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος βασικών αναλωσίμων (π.χ. 
αισθητήρες ροής, αισθητήρες οξυγόνου). 

3. Δεν παρέχεται διαρκώς η κατάλληλη με τις προδιαγραφές των μηχανημάτων τροφοδοσία ηλεκτρικού 
ρεύματος και ιατρικών αερίων, και όταν δεν εξασφαλίζονται οι προβλεπόμενες από το κατασκευαστή 
συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στους χώρους του εξοπλισμού. 

4. Οι  βλάβες προέρχονται από πτώση συσκευής, θραύση και υπαιτιότητα χειριστή ή από προσπάθεια 
αποκατάστασης της βλάβης από άτομο µη εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό. 

5. Δεν τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστικού οίκου. 
 

Στις περιπτώσεις αυτές τα αναγκαία  ανταλλακτικά και η εργασία επιβαρύνουν το Νοσοκομείο. 
 
Το Νοσοκομείο υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο χώρο εργασίας στους τεχνικούς της αναδόχου εταιρείας, ώστε 
να είναι δυνατή η άνετη, ασφαλής κι αποδοτική εργασία αυτών. 
 
Το Νοσοκομείο υποχρεούται να παραδίδει στους τεχνικούς της αναδόχου εταιρείας τα προς συντήρηση ή επισκευή 
μηχανήματα και συσκευές τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κ.λ.π., και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται 
σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών, και να μη δυσχεραίνεται το έργο τους. 
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΥΤΟΥ                              

Της επιχείρησης ……………………………………………, με έδρα ………………................, οδός …………………....................., αριθμός ……, 

τηλέφωνο …………………., fax ………………….... ΑΦΜ……………………..  ΔΟΥ ………………. 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Α/Α 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑ 
ΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΚΩΔ. 
ΠΑΡΑΤ. 

 
 
ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΤ. 

 
 
ΜΟΝ.Μ 
ΕΤΡ. 

 
 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 
Φ.Π.Α. 
(….%) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
με Φ.Π.Α.
 (%) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 ΣΥΝΟΛΟ:   
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Α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 
 
 

  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 
8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):  

Στο πλαίσιο της συμμετοχής 

μας………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

., με ατομική μου  ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

· Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου αμετάκλητη 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 την  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  
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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  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), 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). 

· Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν 
τελώ υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού  συμβιβασμού ή δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 

εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

· Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 
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· Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

· Δεν συντρέχει καμία από τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής μου στη 

διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, κατά το οριζόμενα στα άρθρα 24 του ν. 4412/2016. 

·Δεν έχω παράσχει ή συνδεδεμένη με εμένα επιχείρηση συμβουλές στην 3
η   

ΥΠΕ Μακεδονίας ή έχω με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί 

στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης –[πλην αυτών που έχουν δημοσίως  

γνωστοποιηθεί εντός του πλαισίου του άρθρου 46 του ν. 4412/2016]- κατά το οριζόμενα στα άρθρα 48 

του ν. 4412/2016. 

·Δεν  έχω  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  
πλαίσιο 

προηγούμενης   δημοσιάς   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. 

·Δεν έχω 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 και δεν έχω αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές. 

· Δεν έχω επιχειρήσει να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση. 
·Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα μου, 
 για το οποίο μουεπιβλήθηκε  ποινή  που  του  στερεί  το  δικαίωμα  συμμετοχής  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης   
δημοσίων   έργων  
 και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
·Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργιά της επιχείρησης μου και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του 
αποκλεισμού 

από  διαγωνισμούς,  με  αμετάκλητη  Υπουργική  απόφαση,  η  οποία  βρίσκεται  σε  ισχύ,  σύμφωνα  με  
το  άρθρο  74  του  ν. 

4412/2016. 

· Οι  ασφαλιστικοί  φορείς  κύριας  και  επικουρικής  ασφάλισης  τόσο  των  διαχειριστών  όσο  και  των   

εργαζομένων  του συμμετέχοντα είναι: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….. 

· Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση  2063/Δ1632/2011  (Β΄  

266),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες  προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ κα ι ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ 

·Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του 

 Ν.4412/2016 

· Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για 

αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού 

·Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά 
το 

στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης 
εφόσον επιλεγούν 

·Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν  

χαρακτηριστεί ως τέτοιες 

·Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 
2016/679Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

Ημερομηνία: 
 





Σελίδα 
19 

 

 
Ο/Η 
Δηλ. 

 
 
(Υπογραφή-Σφραγίδα) 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου 
τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και 
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 
 

  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 
8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
ΠΡΟΣ

(1)
: 3

η  
ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο
: 

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 
 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

· έλαβα γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνώ απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής. 
 

·oι τιμές των προσφερομένων ειδών δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις τιμές που αναγράφονται στο 
Παρατηρητήριο τιμώντης ΕΠΥ όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εφόσον 
υπάρχει. 

 
 

Ημερομηνία: 
 
 

Ο/Η Δηλ. (Υπογραφή-Σφραγίδα) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 

 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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