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    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
    ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ        
    6θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΨΕΕΙΑ 
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ 
    ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΥΣ  

 ΚΟΙΝΘΟΥ 191 Τ.Κ.21231  
 Δ/νςθ Διοικθτικοφ  
 Τμιμα Οικονομικό  
 Γραφείο Ρρομθκειϊν 
 Ρλθροφορίεσ: Ρ.ΞΑΝΘΙΟΥ  
 Τθλ.2751360172 
 Fax: 2751360170  
 e-mail: promithies@gna.gr  

 
           Δ Ι Α Κ Η  Υ Ξ Η 

 
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Για τθν προμικεια υλικϊν για τθν ςυντιρθςθ των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων τθσ Ν.Μ. Άργουσ  
(CPV 44115210-4) ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 10.000,00€ ςυμπεριλαμβανόμενου του ΦΡΑ με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ  
 
 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ – Ν.Μ. Άργουσ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικόσ  Διαγωνιςμόσ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΫΣΘΣ 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  
αποκλειςτικά βάςει τιμισ (Ωαμθλότερθ τιμι) 

ΩΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Θμερομθνία: 29-10-2020 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ – Ν.Μ. Άργουσ, Κορίνκου 191 
Αργοσ, Τ.Κ. 21231 

ΡΕΙΓΑΨΘ  Υλικά υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων    

Κωδικόσ Αρικμοφ Εξόδου (ΚΑΕ) 1428 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 

ΚΫΔΙΚΟΣ CPV  44115210-4 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ  10.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΤΕΜΑΩΙΟ 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 1 ΜΘΝΑ από υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

 

 

ΑΓΟΣ 16-10-2020 
              Α.ΔΙΑΚ.21 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - Ν.Μ. ΑΡΓΟΥΣ 
 Σελίδα 2 

 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
 
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 
 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τισ τροποποιήςεισ όπωσ ιςχφουν » 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικών Προςώπων 
και Τπηρεςιών του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπζσ 
ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμών ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

 Του άρκρου 43 του ν.4605/2019 «Τροποποίθςθ Διατάξεων του ν.4412/2016 και προςκικθ νζων άρκρων» 

 Του αρ.33 του ν.4608/2019(ΨΕΚ Α66/25-04-2019) «Τροποποίθςθ Διατάξεων του ν.4412/2016»  

 Του αρ.56 του ν.4609/2019(ΨΕΚ Α67/03-05-2019) «Τροποποίθςθ Διατάξεων του ν. 4412/2016»  
 

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 
παραπάνω. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - Ν.Μ. ΑΡΓΟΥΣ 
 Σελίδα 3 

 

 
 

   Τισ Αποφάςεισ και ζγγραφα: 
 

1. Τθν υπ’αρικ.1θ/27-04-2020 (κζμα 12ο) (ΑΔΑ:ΪΑΑΗ4690Β4-500) πράξθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 
Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ ςχετικά με τθν ζγκριςθ του Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν 2020. 

2. Το υπ’αρικ.πρωτ.9609/05-08-2020 ΑΔΑΜ:20REQ007142850 πρωτογενζσ αίτθμα. 
3. Θ υπ’αρικ.πρωτ.2200/06-08-2020 ΑΔΑ:6Β0Λ4690Β4-1Ω5 Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. 
4. Τθν υπ’αρικ.1θ/27-04-2020 (κζμα:22ο) (ΑΔΑ:Ϊ4ΨΑ4690Β4-ΪΔΒ)  πράξθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ ςχετικά με τθν ζγκριςθ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 
5. Τθν υπ’αρικ.15θ/01-10-2020 (κζμα:40ο) (ΑΔΑ:ΪΫ1Ξ4690Β4-ΛΞ8)  πράξθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ περί οριςμοφ επιτροπισ αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ 
 

 

ΡΟΚΗΥΣΣΟΥΜΕ 
 
Συνοπτικό διαγωνιςμό για τθν προμικεια υλικϊν για τθν ςυντιρθςθ των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων τθσ 
Ν.Μ. Άργουσ (CPV 44115210-4) προχπολογιςμοφ 10.000,00€ ςυμπεριλαμβανόμενου του ΨΡΑ με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 
 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ 

 
Ανακζτουςα Αρχι: Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ – Ν.Μ. Άργουσ,  Κορίνκου 191 Αργοσ ΤΚ. 21231, Αργοσ, 
Τθλζφωνο: 27513 60172 Ψαξ: 2751360170 
 
E-mail:  promithies@gna.gr 
Ρλθροφορίεσ: Ρ.ΞΑΝΘΙΟΥ 

 
 

2. ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 

ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 
ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τμιμα Γραμματείασ 
(Ρρωτόκολλο) 

Γ.Ν.ΑΓΟΛΙΔΑΣ -  
Ν.Μ.ΑΓΟΥΣ 

 
29-10-2020 

Θμζρα: ΡΕΜΡΤΘ 
ΫΑ: 13:00μ.μ 

 

Γενικό Νοςοκομείο 
Αργολίδασ –Ν.Μ.Αργουσ, 

Κορίνκου 191,   
ΑΓΟΣ - ΤΚ.21231 

 
30-10-2020 

Θμζρα: ΡΑΑΣΚΕΥΘ 
ΫΑ: 12:00π.μ 

 

 
Οι υποψιφιοι Ρρομθκευτζσ κα πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ μζχρι τισ 29-10-2020 

θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 13:00μ.μ. ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Δ/νςθ: Κορίνκου 191 Αργοσ 
Τ.Κ.21231. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ επί τθσ Κορίνκου 191 Άργοσ  
(ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων), ςτισ 30-10-2020 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 12:00π.μ. 

 
 

3. ΕΓΓΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 Ζγραφα Σφμβαςθσ 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του Ν. 4412/2016 για τον 
παρόντα διαγωνιςμό είναι τα ακόλουκα: 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - Ν.Μ. ΑΡΓΟΥΣ 
 Σελίδα 4 

 

Α) Θ παροφςα διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ  
Β) Θ ςφμβαςθ 
Γ) Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα 
αρχι. 

 
 
Ρροσ  διευκόλυνςθ  των  ενδιαφερομζνων,  το  πλιρεσ  κείμενο  τθσ  Διακιρυξθσ  θα καταχωρηθεί  ςτο 
διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   www.gna.gr  ςτθν διαδρομι : 
Γραφείο Ρρομθκειϊν  ►  Συνοπτικοί  Διαγωνιςμοί, ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.)  κακϊσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 
του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΡΟΓΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
 

 Ραροχι Διευκρινίςεων 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ (Ρρβλ. άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. 
άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016) : 
 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν. 
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 
 
 

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό περιγράφονται ςτο παρόν άρκρο το οποίο αποτελεί  
Υπεφκυνθ Διλωςθ των οικονομικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν 
δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ και παρζχει προκαταρκτικι απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ του Άρκρου 73 παρ.1,2,& 4 εδάφιο α και κ του Ν 4412/2016. 
Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ επί ποινή αποκλειςμοφ  είναι οι εξισ : 

4.1  Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986, όπωσ εκάςτοτε   
ιςχφει, υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ και ςτθν οποία δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του, ο 
οικονομικόσ φορζασ και τα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του, δεν 
ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ α ζωσ και ςτ, τθσ παρ. 1, 
του άρκρου 73, του Ν. 4412/2016 (Ψ.Ε.Κ. 147 Αϋ/2016), δθλαδι για κάποιο από τα ακόλουκα: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42). 

 δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι 
ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

 απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ςελ. 48), θ οποία κυρϊκθκε 
με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  



ΑΔΑ: ΩΦ2Υ4690Β4-ΗΛΛ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - Ν.Μ. ΑΡΓΟΥΣ 
 Σελίδα 5 

 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ). 
Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ θ περίοδοσ αυτι 
ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ 

 
4.2 Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ και ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του, ο 
οικονομικόσ φορζασ:  

α. δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, δεν 
τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, δεν ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, δεν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ 
και δεν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  
β. είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(κφριασ και επικουρικισ), με αναφορά ςε όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ καταβάλλονται 
ειςφορζσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ. 
γ. είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ.  
δ. είναι εγγεγραμμζνοσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, ςε ζνα από τα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ 
περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα ΩΙ, του Ρροςαρτιματοσ Αϋ, του Ν. 4412/2016 (Ψ.Ε.Κ. 147 Αϋ/2016) ι 
ικανοποιεί οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα αυτό.  
ε. δεν τελεί ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ 
Ανάπτυξθσ.  
ςτ. δθλϊνει τουσ τυχόν νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. 
η. αποδζχεται ωσ χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του τισ εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ, από τθν 
επομζνθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ.  
θ. αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
 

Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ θ περίοδοσ αυτι 
ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ 

 
 4.3    Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εάν ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του.           

 
ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ 

Οι ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κα πρζπει να φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα 
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν 
απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ. 

Θ αρχι διατθρεί το δικαίωμα ανά πάςα ςτιγμι να ηθτιςει όλα ι κάποια από τα 
πιςτοποιθτικά/δικαιολογθτικά ζγγραφα που αποδεικνφουν τα ανωτζρω, εφόςον κρίνει ότι αυτό είναι 
απαραίτθτο για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
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Δεν απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. 
 

5. ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

Οι προςφορζσ είναι δυνατό: 
α.   να υποβάλλονται ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζχρι και τθν προθγοφμενθ θμζρα τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ιτοι: 29-10-2020 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 13:00μ.μ.  
β. να αποςτζλλονται ςτθ διεφκυνςθ τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ με οποιοδιποτε τρόπο και να 
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ να ζχουν παραλθφκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν προθγοφμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Εφόςον θ προςφορά 
αποςταλεί ςτθν Υπθρεςία Διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μην 
ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία».  
Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. 
 

 

6. ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο 
(κυρίωσ φάκελοσ), ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ςτοιχεία του 
προςφζροντοσ δθλαδι:  επωνυμία ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου &  απαραίτθτα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail). 
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με την προςφορά τουσ  εντόσ του κυρίου φακζλου τα ακόλουθα: 
(α) ζναν  (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ » ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 
περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν 
παροφςα. 
3.2. (β)  ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 
περίπτωςθ απαιτοφμενα και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν 
παροφςα και κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α  ‘ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΑΠΑΙΣΗΕΙ’ 
(γ) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά και ςυντάςςεται με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ (χαμθλότερθ τιμι). 
 

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ  Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό 
τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι  και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.  
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ. 
 
Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ. 

    Κάκε είδουσ άλλθ δαπάνθ βαρφνει τον προμθκευτι και κα πρζπει να ζχει ςυνυπολογιςκεί ςτθν προςφορά. 
Οι τιμζσ κα καταγράφονται ωσ εξισ: 

 Θ τιμι των παρεχόμενων Υπθρεςιϊν  δίνεται  ολογράφωσ και αρικμθτικά ςε ευρϊ   

 Τιμι χωρίσ ΨΡΑ  

 Σφνολο προςφερόμενθσ τιμισ 

 Ροςοςτό ΨΡΑ και Σφνολο ΨΡΑ 

 Συνολικό κόςτοσ με ΨΡΑ 

 Θ προςφερόμενθ τιμι κα πρζπει να εναρμονίηεται με αυτι του Ραρατθρθτθρίου τιμϊν όπωσ αυτι 
καταγράφθκε κατά τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν (Ν.4052/2012 άρκρο 
14 παρ.7). 

 Θ τιμι χωρίσ ΨΡΑ κα λαμβάνεται για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. 
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 Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται . 

 Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε Ευρϊ (€) μπορεί να γίνεται μζχρι δφο (2) δεκαδικά ψθφία. 
 

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

 Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμζρουσ 
βιματα: 

- Ραραλαβι των φακζλων και αποςφράγιςθ προςφορϊν 

- Ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ  

- Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ τεχνικϊν προςφορϊν 

- Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ οικονομικϊν προςφορϊν Ανάδειξθ Αναδόχου  
Διενζργεια Διαγωνιςμοφ  
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 
μονογράφονται δε και αποςφραγίηονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται 
κατά το ςτάδιο αυτό ανά φφλλο. Το αρμόδιο όργανο αξιολογεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά.  
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ μονογράφοντασ αυτά ανά φφλλο.  
γ) Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν μονογράφονται και αποςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο 
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικά αποδεκτϊν προςφορϊν. 
 
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, προςκικεσ ι διορκϊςεισ. 
Το κριτιριο για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν είναι: Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. (άρκρο 90 Ν.4412/2016). Θ κλιρωςθ γίνεται 
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 
προςφορζσ. 
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με 
αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω 
ςταδίων. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
 

8. ΑΡΟΙΨΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ όρουσ, τισ 
προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ενϊ είναι δυνατό, κατά τθν κρίςθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, να κεωρθκοφν αποδεκτζσ και προςφορζσ που παρουςιάηουν αςιμαντεσ 
αποκλίςεισ ι περιοριςμοφσ. Ϋσ αςιμαντεσ αποκλίςεισ ι περιοριςμοί νοοφνται οι αποκλίςεισ και οι 
περιοριςμοί που δεν επθρεάηουν τθν προμικεια ι τθν ποιότθτα εκτζλεςισ τθσ, δεν περιορίηουν ςε κανζνα 
ςθμείο τα δικαιϊματα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τισ υποχρεϊςεισ του Ρροςφζροντοσ και δεν κίγουν τθν αρχι 
τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των Ρροςφερόντων. 
Η Ανακζτουςα Αρχι δφναται να απορρίψει αιτιολογθμζνα προςφορά, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ 
Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, απορρίπτεται προςφορά ςε κάκε μία από τισ κάτωκι 
περιπτϊςεισ: 
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1. Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ. 
2. Μθ ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν. 
3. Ρροςφορά που δεν καλφπτει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
4. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ. 
5. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι.  
6. Ρροςφορά που υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ. 
7. Δεν  είναι  ςφμφωνθ  με τουσ  επί  μζρουσ  υποχρεωτικοφσ  όρουσ τθσ  παροφςασ,  όπου  αυτοί 
αναφζρονται. 
8. Ορίηει χρόνο παράδοςθσ/υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ μεγαλφτερο του προβλεπομζνου ςτθν παροφςα, ο 
χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ορίηεται μικρότεροσ των 180 θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν ι δεν αναφζρεται κακόλου, παρουςιάηει κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ 
Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ  
9. Εναλλακτικζσ προςφορζσ, απορρίπτονται 

Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν  29-10-2020 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 13:00μ.μ., είναι εκπρόκεςμεσ 
και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό. 

Θ κατακφρωςθ κα γίνει με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ εκ των Αναδόχων των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ. 
Η υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ 
και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ορίηεται ςε εκατόν ογδόντα θμζρεσ (180). 
 

 
 

9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ (αποδεικτικά μζςα) 
 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά τα αναφερόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,  ο 
μειοδότθσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ (10) θμερϊν κα πρζπει να 
κατακζςει ςε κλειςτό φάκελο: 
 

 Απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι του, ι 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ από τουσ 
αναφερόμενουσ ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016,όπωσ δθλϊκθκε ςχετικά κατά τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ με υπεφκυνθ διλωςθ. 
Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι ελλείψει αυτοφ, άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο, προςκομίηεται για τα 
μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ ι των προςϊπων που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
απόφαςθσ ι ελζγχου ςε αυτόν. Συγκεκριμζνα, ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό 
πρόςωπο, το απόςπαςμα ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο υποβάλλεται για τον ι τουσ Διαχειριςτζσ, όταν 
το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ι Ε.Ρ.Ε, για τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. 
 

 Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, περί 
του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν 
ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα. 
 

 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτει ότι: δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι - δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από 
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εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν 
ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Δεν προςκομίηεται από τα φυςικά πρόςωπα πιςτοποιθτικό περί μθ κζςθσ ςε εκκακάριςθ. 

 
 Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι του ςϋ 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι 
εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ. 
 

 Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ εκπροςϊπθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζσ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊςει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (π.χ. ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

 
 

10. ΥΡΟΓΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν 
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο. 
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν 
επόμενθ παράγραφο.  
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 
θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιιςει τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και εφόςον αυτόσ 
υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 9. 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ (ΡΑΑΤΗΜΑ 
Β) εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το 
ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

 

 
11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ 
επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), 
που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό 

 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ : Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ : Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

 
 
 

12. ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ - ΚΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
 
α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. 
β) Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
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κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
 
Τον  Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
 
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 
 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
 
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και  κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 
 
δ)Υπζρ Ψυχικισ Υγείασ:2% 
 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ  για Υπθρεςίεσ  αξίασ 8% ι  για προμικεια υλικϊν αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

 
13. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν.4412/2016. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ 
των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
 
 

14. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  κακ’ φλθν 
αρμόδια υπθρεςία ι θ υπθρεςία θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ Α.Α., ι επιτροπι που ςυγκροτείται 
επίςθσ με απόφαςθ τθσ Α.Α., θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  για όλα τα 
ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και 
ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  
 
 

 
 
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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15. ΡΑΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με το άρκρο 221 του ν. 4412/2016.  

 
 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 

ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 
 
 Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ:  
 
α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ 
χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου,  
 
β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι 
παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ 
παραλαβζσ.  
 

 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που 
αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 
παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

 
 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

 
α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται 
να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να 
ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  
 
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των 
οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του ν. 4412/2016.  
 

 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  
 

 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο 
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ 
προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα 
ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ  καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ. 

 
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 
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16. ΚΗΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ - ΚΥΩΣΕΙΣ 

 
Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από 
τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν 
ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ 
παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
 

 ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι 
εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
 

 για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων 
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ  επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
χωρίσ ΨΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

  για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΨΡΑ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

 οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται 
με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω 
τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ 
παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ, 

 τυχόν λοιπζσ ποινικζσ ριτρεσ, οι οποίεσ  δφνανται να επιβάλλονται από τθν ανακζτουςα αρχι, κατά 
τα ςχετικϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 218 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 
25 περ. αϋκαι β’ του ν. 4605/2019. Το ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν αυτισ τθσ περίπτωςθσ δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν αιτιολογθμζνα θ 
ανακζτουςα αρχι αποφαςίςει άλλωσ. 
 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 
ανάδοχο ζκπτωτο. 

 

17. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ προβλζπεται θ άςκθςθ 
ζνςταςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του Ν. 4412/2016 (Ψ.Ε.Κ. 147 Αϋ/2016) όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 107 του Ν.4497/2017. 
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Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ 
διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 
Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και 
τθσ υποβολισ των προςφορϊν 
 
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ 
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ζνςταςθσ.  
Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ,  θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε 
περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο.  
Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι 
από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 
 
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, 
θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι τθσ 
παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο 
π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).  
 
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ.  
Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ 
ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. 
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 
 

 

18. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ.  
Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει 
ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το 
ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
 

 

19. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ 
  

 Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που τυχόν κα 
προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, 
με βάςθ τθ καλι πίςτθ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 
 

 Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα 
δικαςτιρια Τρίπολθσ, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το κοινοτικό. 

 



ΑΔΑ: ΩΦ2Υ4690Β4-ΗΛΛ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - Ν.Μ. ΑΡΓΟΥΣ 
 Σελίδα 14 

 

 Δεν αποκλείεται ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να 
προβλεφκεί ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία 
ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει 
τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια 
κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.  
Ειδικά κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του προμθκευτισ κυρϊςεισ δυνάμει των 
άρκρων 203 (κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου), 206 (χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 207 (κυρϊςεισ 
για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ), 213 (απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν - αντικατάςταςθ) του Ν. 
4412/2016 μπορεί να υποβάλλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα 
που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία 
που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου και θ 
απόφαςθ που κα εκδοκεί δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 

 
 

20. ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν.. 4412/2016. 
 
 

 

21. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο  Ανάδοχοσ  κα αναλάβει τθν 
υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα 
ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του. 

 
 
 

 
 

 
 

Η ΔΙΟΚΗΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΟΛΙΔΑΣ 
 

                      ΜΑΙΑ ΣΑΙΔΗ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ΑΔΑ: ΩΦ2Υ4690Β4-ΗΛΛ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - Ν.Μ. ΑΡΓΟΥΣ  Σελίδα 15 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ Α 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
Αφοροφν τθν προμικεια υδραυλικϊν υλικϊν για τισ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ, επιςκευισ ι και καταςκευισ των 
υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων των κτιρίων. Τα προσ προμικεια υλικά κα πρζπει: 

 Να είναι καινοφργια, Α ́ διαλογισ χωρίσ ελάττωμα, πρόςφατθσ τεχνολογίασ, καταςκευισ και παραγωγισ. 

 Να είναι γνωςτϊν, ειδικευμζνων ςτθν καταςκευιν. 

 Να φζρουν πιςτοποιθτικό ςιμανςθ CE , να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΝ) 
και να παράγονται ςφμφωνα με αυτζσ. 

 Να ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και βεβαιϊςεισ ότι πλθροφν και τθροφν τισ 
ςχετικζσ προδιαγραφζσ για τθν αςφαλι και καλι λειτουργία και ποιότθτα καταςκευισ των. 

 Να ςυνοδεφονται από τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του 
καταςκευαςτικό οίκου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα τα οποία κα παραδοκοφν με τθν 
παραλαβι των υλικϊν.                       

  Να μεταφερκοφν και παραδοκοφν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Άργουσ ςτισ ςυςκευαςίεσ του οίκου -εταιρίασ 
παραγωγισ αυτϊν.                                                                                                 

 Οι αναμεικτικζσ μπαταρίεσ νιπτιρα και μπάνιου κα ζχουν ορειχάλκινο ςϊμα ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ 

προδιαγραφζσ και κα φζρουν μθχανιςμό με κεραμικό δίςκο 35 mm, με δυνατότθτα αντικατάςταςθσ αυτοφ 
χωρίσ να απαιτείται θ απεγκατάςταςθ τθσ μπαταρίασ. 
Θ επικακιμενθ κάνουλα νιπτιρα κα ζχει ορειχάλκινο ςϊμα ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ και 
ενςωματωμζνο μαςτό ςφνδεςθσ μικουσ περίπου 45mm κατάλλθλο για απευκείασ ςφνδεςθ με παροχι  spiral  

1/2και παξιμάδι ςυςφίξεωσ εξάγωνο. Οι μπαταρίεσ  να φζρουν γραπτι εγγφθςθ πενταετοφσ καλισ 
λειτουργία. 
Oι μπαταρίεσ *ΒΥΣΕΣ+ να είναι ίδιασ εταιρείασ.  
 
ΑΡΟΨΑΚΤΙΚΟ ΜΘΩΑΝΘΜΑ 
Θλεκτρικό μθχάνθμα απόφραξθσ με παλμικι ενεργεία και πίεςθ νεροφ κατάλλθλο για απόφραξθ όλων 
ςωλθνϊςεων με διάμετρο από 50 ζωσ 150 mm που ζχουν φράξει από λιπαρά ι  λάςπθ, ςαποφνι, άργιλο και 
άμμο. 
Να διακζτει:  
-Σαράντα (40) μζτρα ςωλινασ (ντίηα) απόφραξθσ ςε καροφλι. 
 - Λειτουργία αυτόματθσ διακοπισ για προςταςία του κινθτιρα και μειωμζνθ κατανάλωςθ ρεφματοσ.  
- όδεσ μεγάλθσ διαμζτρου με ενςωματωμζνο αφαλό για να περνάει εφκολα από κάκε εμπόδιο. 
-  Να ςυνοδεφονται με αποφρακτικζσ κεφάλεσ τουλάχιςτον τρεισ.  

- Να ςυνοδεφεται με πιςτόλι υψθλισ πίεςθσ για πλφςιμο φρεατίων. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ –ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ –ΤΙΜΕΣ 

 

Α/Α              ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΡΑ 

1 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  GROHE  Europlus E                              
Κωδ.  42892 μαγνθτικζσ 

ΤΕΜ. 5 699,98€ 

2 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  GROHE  Europlus E                               
Κωδ.   42130 φωτοκφτταρο 

ΤΕΜ. 5 1.250€ 

3 
 ΨΟΘΤΟ ΣΥΟΜΕΝΟ ΘΛΕΚΤΟΚΙΝΘΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 
ΑΡΟΨΑΞΘΣ ΜΕ ΡΙΕΣΘ ΝΕΟΥ  

ΤΕΜ. 1 3.900€ 

4 ΛΑΣΤΙΩΟ   ΡΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  ΜΑΥΟ  ½ Β.Τ. ΜΕΤΟ 50 50,00€ 

5 ΛΑΣΤΙΩΟ   ΡΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  ΜΑΥΟ  ¾ Β.Τ. ΜΕΤΟ 50 50,00€ 

6 
ΑΤΣΑΛΙΝΑ  ΞΕΒΟΥΛΫΜΑΤΟΣ  ΜΕ  ΜΡΙΛΙΑ   25  ΕΫΣ  
30     ΜΕΤΑ   ΡΕΙΡΟΥ 

ΤΕΜ. 1 150,00€ 

7 ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΜΡΑΝΙΟΥ ΡΛΘΘΣ ΜΕΙΚΤΙΚΘ ΤΥΡΟΥ Β.Τ. ΤΕΜ. 15 749,99€ 

8 
ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΝΙΡΤΥΟΣ ΜΙΑ ΟΡΘΣ  ΜΕΙΚΤΙΚΘ ΤΥΡΟΥ 
Β.Τ. 

ΤΕΜ. 15 749,99€ 

9 ΜΡΑΤΑΙΕΣ   ΝΙΡΤΥΟΣ   ΓΕΨΥΑ Β.Τ ΤΕΜ. 15 749,99€ 

10 
ΜΘΩΑΝΙΣΜΟΥΣ  ΣΕΤ  ΑΕΟΣ  ΜΡΟΥΝΤΟΝ  ΓΙΑ 
ΚΑΗΑΝΑΚΙΑ ΜΕ  ΥΘΜΙΗΟΜΕΝΘ  ΥΡΕΩΥΛΙΣΘ 

ΤΕΜ. 15 224,69€ 

11 ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΚΟΥΗΙΝΑΣ ΤΟΙΩΟΥ  ΜΕΙΚΤΙΚΘ  ΤΥΡΟΥ Β.Τ ΤΕΜ. 5 249,99€ 

12 
ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΝΕΟΩΥΤΟΥ ΡΑΓΚΟΥ ΜΙΑΣ ΟΡΘΣ ΜΕ 
ΜΑΚΥ   ΟΥΞΟΥΝΙ ΜΕΙΚΤΙΚΘ ΤΥΡΟΥ Β.Τ 

ΤΕΜ. 5 249,99€ 

13 ΚΑΝΟΥΛΕΣ  ΒΟΛΒΑΛ  ½  ΑΝΤΙΡΑΓΕΤΙΚΕΣ ΤΕΜ. 15 102,00€ 

14 ΣΡΙΑΛ ΣΥΝΔΕΣΕΫΣ ΕΥΚΑΜΡΤΑ Β.Τ.  0.20 m ΤΕΜ. 30 82,58€ 

15 ΣΡΙΑΛ ΣΥΝΔΕΣΕΫΣ ΕΥΚΑΜΡΤΑ Β.Τ.  0.30 m ΤΕΜ. 30 96,35€ 

16 ΣΡΙΑΛ ΣΥΝΔΕΣΕΫΣ ΕΥΚΑΜΡΤΑ Β.Τ.    0.40  m ΤΕΜ. 30 104,90€ 

17 ΣΡΙΑΛ ΣΥΝΔΕΣΕΫΣ ΕΥΚΑΜΡΤΑ Β.Τ.  0.50  m ΤΕΜ. 15 55,43€ 

18 ΣΡΙΑΛ ΣΥΝΔΕΣΕΫΣ ΕΥΚΑΜΡΤΑ Β.Τ.  0.60   m  ΤΕΜ. 15 59,89€ 

19 ΣΡΙΑΛ ΣΥΝΔΕΣΕΫΣ ΕΥΚΑΜΡΤΑ Β.Τ.  0.70  m ΤΕΜ. 15 63,05€ 

20 ΣΡΙΑΛ ΣΥΝΔΕΣΕΫΣ ΕΥΚΑΜΡΤΑ Β.Τ.  0.80  m ΤΕΜ. 15 67,52€ 

21 ΣΡΙΑΛ  ΣΥΝΔΕΣΕΫΣ  ΕΥΚΑΜΡΤΑ  Β.Τ.  0.90  m ΤΕΜ. 15 70,49€ 

22 ΣΡΙΑΛ  ΣΥΝΔΕΣΕΫΣ  ΕΥΚΑΜΡΤΑ  Β.Τ.  1,00  m ΤΕΜ. 15 74,95€ 

23 
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΙΛΙΟΥ  NBR   Νο  8 με 9  ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ 
ΑΣΨΑΛΕΙΑΣ 

ΤΕΜ. 12 41,96€ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ  Β 
 
 

         ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ                                                             
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΥΣ  
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΡ.ΑΙΘ ΡΩΤ: Δ…….. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΗΣΗ  

ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ CPV 44115210-4 
 

Στο Άργοσ ςιμερα ………… θμζρα ……… του ζτουσ ….. ςτα Γραφεία του Γενικοφ Νοςοκομείου 

Αργολίδασ-Νοςθλευτικι Μονάδα Άργουσ, οι κάτωκι υπογεγραμμζνοι: 
 

- Αφενόσ το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ – Ν.Μ.ΑΓΟΥΣ, που εδρεφει ςτο Άργοσ 
Κορίνκου 191 – Τ.Κ. 21231, και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από 
τθν Διοικιτρια Μαρία Σαρίδθ ΑΨΜ 999007413 ΔΟΥ  Άργουσ. 
  

- Αφετζρου θ εταιρεία ……………………………………………., που εδρεφει ςτθν οδό ……………. Τ.Κ:…….., 
ΤΘΛ………….. & ΨΑΞ.:……………, email:………………. ζχει αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου 
Α.Ψ.Μ.:…………… και υπάγεται ςτθ ΔΟΥ: ………. 
 
Συμφωνιςαμε και ςυναποδεχκικαμε τα κάτωκι: 
 

Φςτερα από τον ςυνοπτικό  διαγωνιςμό τθσ 00-00-0000 και τισ υπ’αρικ.0θ/00-00-0000 (κζμα 0ο) 
(ΑΔΑ:…….) & 00θ/00-00-0000 (Θζμα 0ο)  (ΑΔΑ:…….) πράξεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Γενικοφ 
Νοςοκομείου Αργολίδασ που ανακζτει τθν προμικεια υλικϊν για τθν ςυντιρθςθ υδραυλικϊν 
εγκαταςτάςεων τθσ ΝΜ Άργουσ, ςτο όνομα του δεφτερου από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, που ςτο 
εξισ κα αποκαλείται για ςυντομία Ανάδοχοσ, τθν αναλαμβάνει με τουσ ακόλουκουσ όρουσ που 
αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

 
 
 

ΑΘΟ 1 
         Γενικοί Προι 
  

Ο Ανάδοχοσ  οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ του με τθ δζουςα προςοχι 
και επιμζλεια, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 
 
 

ΑΘΟ 2  

Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι θ προμικεια υλικϊν για τθν ςυντιρθςθ υδραυλικϊν 
εγκαταςτάςεων τθσ ΝΜ Άργουσ. 
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ΑΘΟ 3 

Συμβατικό Ρλαίςιο – Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν.4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  
 
 

ΑΘΟ 4 
Προι Εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ 

 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δικαίου. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον Ανάδοχοσ και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
 
 

ΑΘΟ 5 
Αμοιβι Αναδόχου - Τρόποσ Ρλθρωμισ 
 

5.1. Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν προμικεια των υλικϊν κα ανζρχεται ςτο ποςό των ………… ευρϊ (………€), 
πλζον ΨΡΑ ………..   ευρϊ (……….€), ιτοι ςυνολικά ………….. ευρϊ (……..€) και κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ του Νοςοκομείου ΚΑΕ: 1428. 
 
5.2.  Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : 
 Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  
5.3. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τησ Ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων 
υμβάςεων επιβάλλεται (άρ. 4 Ν.4013/2011 όπωσ τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του  Ν. 4605/2019).  
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δημοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Ψ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρ. 36 του Ν.4412/2016. 
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τησ Αρχήσ Εξζταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών 
(άρ. 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-03-2017 (Β' 969) «Καθοριςμόσ του 
χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τησ διαδικαςίασ παρακράτηςησ και απόδοςησ τησ κράτηςησ 0,06% υπζρ τησ 
Αρχήσ Εξζταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώσ και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογήσ τησ 
παραγράφου 3 του άρ. 350 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147)»). 
δ)Υπζρ Ψυχικισ Υγείασ:2% 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ για προμικεια υλικϊν αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 
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       ΑΘΟ 6 

Κιρυξθ Οικονομικοφ Φορζα Εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

  
6.1. Ο Ρρομθκευτισ  κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016  
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον προμθκευτι προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
6.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 

 
        ΑΘO 7 

                      Διάρκεια Σφμβαςθσ          
 

Θ διάρκεια τθσ  ςφμβαςθσ κα ιςχφει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και για ζνα (1) μινα. 
 

 
ΑΘΟ 8 

Διοικθτικζσ Ρροςφυγζσ κατά τθ Διαδικαςία Εκτζλεςθσ των Συμβάςεων   
 

Ο Ρρομθκευτισ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ,  (Κιρυξθ οικονομικοφ 
φορζα εκπτϊτου), (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν),  (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ),  να 
υποβάλει προςφυγι μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε 
γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα 
από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
 
 

ΑΘΟ 9 
Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

 
9.1. Ο Ρρομθκευτισ   υποχρεοφται να παραδίδει  τα υλικά τμθματικά  εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) εργάςιμων 
θμερϊν φςτερα από γραπτι  παραγγελία. 
Θ παράδοςθ των υλικϊν κα γίνεται με ευκφνθ και ζξοδα του Ρρομθκευτι . 
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Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

9.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει 
ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

 
  

   ΑΘΟ 10 
     Ραραλαβι υλικϊν – Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 
 

10.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου . Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο Ρρομθκευτισ . Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των 
υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ: με βάςη το αντικείμενο τησ προμήθειασ λχ 
μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ –χημική ή μηχανική εξζταςη – πρακτική δοκιμαςία κλπ]. 
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον Ρρομθκευτι . 
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του Ρρομθκευτι  ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
Ρρομθκευτι. 
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  διενεργικθκαν 
από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ 
των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε 
αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 
208 του Ν.4412/16. 
Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 
Ο Ρρομθκευτισ  δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ. 
10.2. Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 
αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει 
δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι 
του Ρρομθκευτι. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του Ρρομθκευτι, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα 
μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ 
παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν 
ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 
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ΑΘΟ 11 
Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν - Αντικατάςταςθ 

 
11.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
11.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
Ρρομθκευτισ  κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο Ρρομθκευτισ  δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 
13.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
 
 

    ΑΘΟ 12 
                       Λοιπζσ Διατάξεισ 
  

Οι ςχετικζσ περί προμθκειϊν Διατάξεισ του Ν.4412/2016, θ υπϋαρ. ……….. Διακιρυξθ του Συνοπτικοφ 
Διαγωνιςμοφ και θ υπϋαρικ.πρωτ. ………….. κατατεκείςα προςφορά του Αναδόχου αποτελοφν 
ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ αςάφειασ ι διαφορετικισ 
ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν, θ ςειρά προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ ακόλουκθ: 
 

α) Θ παροφςα ςφμβαςθ  
β) Οι διατάξεισ περί προμθκειϊν  
γ) Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

 δ) Θ προςφορά του Ρρομθκευτι 

 

Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο προχπάρχον 
αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπ’ όψθ για τθν ερμθνεία των όρων τθσ παροφςασ, 
εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ. 
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα Δικαςτιρια 
Τρίπολθσ , εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το κοινοτικό. 
Μετά τθν ανάγνωςθ και βεβαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ οι δφο ςυμβαλλόμενοι υπζγραψαν δφο  όμοια 
πρωτότυπα αυτισ, ζλαβε δε ο κάκε ςυμβαλλόμενοσ από ζνα.  
 
 
 

         ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΗ 
 

 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ       Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 
 

ΜΑΙΑ ΣΑΙΔΗ 
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