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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

 

 

 

                                                                                                                           Αθήνα: 23-04-2019 

                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ: 10023 

 

Λ. Μεσογείων 152, 11527 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΚΟΣΙΑΔΟΥ 

ΤΗΛ: 210-7770700 

FAX: 210-7719982 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ), CPV: 

5070000-2, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)  

(Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη: € 69.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/04-04-2005 τ.Α΄) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134/18-06-2007 τ.Α΄) «Προμήθειες Φορέων 

εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 

διατάξεις.» 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

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

όπως αυτές ισχύουν μετά από τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις. 

5. Την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 

3698/16.11.2016) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

6. Την 07/07-03-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΓΞ3469069-ΩΚ7). 

7. Την 09/21-03-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 65ΞΥ469069-Η2Ι). 

8. Το 7756/29-03-2019 έγγραφο του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υποδιεύθυνσης του 

Νοσοκομείου, Χρήστου Μιχαήλ και η επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή που έχει 

συνταχθεί από την Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, Ιόλης Μαρκοπούλου σε συνεργασία με τον 

Εργοδηγό ΔΕ Χρήστο Κουτή. 

9. Το 8227/03-04-2019 έγγραφο του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υποδιεύθυνσης του 

Νοσοκομείου, Χρήστου Μιχαήλ και η επισυναπτόμενη Συμπληρωματική Τεχνική 

Περιγραφή που έχει συνταχθεί από την Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, Ιόλη Μαρκοπούλου. 

10. Την 14/15-04-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΑΠ0469069-90Σ). 

11. Την 1107/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΡΖΙ469069-Γ52). 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) για 

την ανάθεση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης διαφόρων κτιρίων του 

Νοσοκομείου (οικοδομικές εργασίες), CPV: 5070000-2, Πρόγραμμα 2019, σύμφωνα με την 

Τεχνική Περιγραφή και τους Γενικούς Όρους της παρούσας, συνολικής προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης € 69.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ: 0863). 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Γ. Ν. Ν Θ. Α. 

«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Κτίριο Διοίκησης 

Αίθουσα Δ.Σ. 

10-05-2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.00 π.μ. 

 

Οι προσφορές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις 09-05-2019, 

ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13.00 μμ. 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου δεν αποσφραγίζονται 

αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή. 

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης έχει δημοσιευθεί στo ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής (www.sotiria.gr) και στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Πρόκειται για διάφορες εργασίες επισκευής μονώσεων, ενανθρακωμένου σκυροδέματος, 

αντικατάσταση στεγάστρου, αποκατάσταση χρωματισμών και ψευδοροφών, ανακαίνιση 

w.c., επισκευή θυρών και τεντών, με σκοπό την υγιεινή, τον καλλωπισμό του χώρου, την 

προστασία των κτιρίων, αλλά και την ασφάλεια του προσωπικού, των ασθενών και των 

επισκεπτών. Οι εργασίες θα λάβουν χώρα σε διάφορα κτίρια του Νοσοκομείου όπως 

αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. 

Σύμφωνα με τις ανάγκες, απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες: 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΔΕΛΦΩΝ 

Ι. Στο δώμα του κτιρίου 

Η μόνωση λόγω πολυκαιρίας έχει αστοχήσει και η πλάκα σκυροδέματος έχει εμποτιστεί με 

υγρασία προκαλώντας έντονα προβλήματα εισροής υδάτων, εμφάνισης υγρασίας και 

αποκόλλησης σοβάδων στον υποκείμενο όροφο. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν έκτατα μέτρα 

με τοπικές επεμβάσεις για την το κατά δυνατό μείωση των φαινομένων που 

παρατηρούνται. Ως εκ τούτου θα λάβουν χώρα οι εξής εργασίες προσωρινής 

αποκατάστασης στα σημεία που παρουσιάζονται εντονότερα τα φαινόμενα: 

Α. Αρμοί με μολυβένιο αρμοκάλυπτρο συνολικού μήκους περίπου 25 μέτρων στο δώμα: 

1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από σαθρά και σκόνες. 

2. Αστάρωμα της επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι. 
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3. Στεγανοποίηση της επιφάνειας με καθολική επικόλληση (χρήση φλογίστρων και 

προπανίου) διπλής στρώσης ελαστοπλαστικών ασφαλτικών μεμβρανών APP & IPP 

(άτακτο και ισοτακτικό πολυπροπυλένιο), βάρους περίπου 4,50 kg/m², με οπλισμό 

πολυεστερικό ύφασμα περίπου 180 gr/m² και επικάλυψη ορυκτή φολιδωτή ψηφίδα 

χρώματος γκρι, για την προστασία αυτής από την υπεριώδη ακτινοβολία και για 

παροχή δυνατότητας περιορισμένης βατότητας.  

Η στεγανοποίηση θα καλύψει το μολυβένιο αρμοκάλυπτρο και θα ενωθεί με τις παλαιές 

ασφαλτικές μεμβράνες (πλάτος συνολικό περίπου 1.40). Στη στέψη του αρμοκάλυπτρου οι 

μεμβράνες θα τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν τις μετακινήσεις των δύο 

τμημάτων του κτιρίου χωρίς να σκίζονται.  

Β. Στεγανοποίηση Δυτικής γωνίας στο δώμα του κτιρίου εμβαδού περίπου 60m² 

1. Καλός καθαρισμός των επιφανειών από σαθρά και σκόνες. 

2. Εφαρμογή ασταριού υδατοδιαλυτής, εποξειδικής επίστρωσης δύο συστατικών σε 

κατανάλωση 0,15 kg/ m². 

3. Γέμισμα των ευαίσθητων σημείων, όπως αρμοί στηθαίου και δαπέδου, ρωγμές και 

όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο, με πολυουρεθανική μαστίχη τύπου Sikaflex ή 

όμοιας. 

4. Στεγανοποίηση της επιφάνειας με εφαρμογή διπλής στρώσης επαλειπτικού 

πολυουρεθανικού υλικού τύπου Hyperdesmo ή ομοίου, σε κατανάλωση 1,50 – 2,00 

kg/m², δημιουργώντας ένα ανθεκτικό φιλμ υψηλής αντοχής και ελαστικότητας. 

Γ. Αρμοί – σκασίματα μαρμάρων και κολωνάκι δυτικής γωνίας στο δώμα  

1. Αστάρωμα των αρμών/ρωγμών με πολυουρεθανικής βάσης αστάρι PU. 

2. Στεγανοποίηση των αρμών με εφαρμογή πολυουρεθανικής μαστίχης τύπου SIKAFLEX 

ή όμοιας. 

3. Τοπική επισκευή της γωνιακής κολώνας με πολυουρεθανική μαστίχη, τσιμεντοειδή 

επισκευαστικά και επαλειπτικά υλικά. 

ΙΙ. Στους εξώστες του ισογείου, 1ου και 2ου ορόφου του κτιρίου 

Α. Θα γίνει αποκατάσταση και των έξι αρμών (δύο σε κάθε όροφο) και σε όλο το μήκος 

τους: Δάπεδο, τοίχος ,οροφή, εξωτερικά των εξωστών και στις μαρμαροποδιές (περίπου 60 

m):  

1. Καθαρισμός αρμών και απομάκρυνση σφραγιστικών υλικών, οξειδωμένων λαμών 

κάλυψής τους και οποιονδήποτε άχρηστων υλικών 

2. Διαβροχή υπό πίεση των καθαρισμένων αρμών 

3. Τοποθέτηση στο εσωτερικό των αρμών, αφρώδους διογκωμένου κορδονιού από 

πολυαιθυλένιο 

4. Αστάρωμα των αρμών σε όλο το μήκος τους  

5. Σφράγιση του άνω μέρους των αρμών με ειδικό σφραγιστικό υλικό τύπου Sika Swell 

S-2 ή ομοίου 

6. Καθαρισμός από το σφραγιστικό υλικό που προεξέχει στο δάπεδο 

7. Τοποθέτηση γαλβανιζέ λαμών κάλυψης αρμών. Οι λάμες θα τοποθετηθούν στις δύο 

παρειές των αρμών με ελαστική κόλλα πολυουρεθανικής βάσης και θα 

αλληλοκαλύπτονται. 
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8. Αποκατάσταση επιχρισμάτων σε οροφή και τοίχους, τρίψιμο, αστάρωμα 

χρωματισμός σε δύο στρώσεις τοπικά, περίπου ένα μέτρο εκατέρωθεν των αρμών. 

Β. Θα γίνει αποκατάσταση δοκαριών και υποστυλωμάτων στους εξώστες του ισογείου, 1ου 

και 2ου ορόφου του κτιρίου 

1. Καθαίρεση του σοβά 

2. Τρίψιμο του εμφανούς οπλισμού και εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης 

3. Εφαρμογή ρητινούχου επισκευαστικού σκυροδέματος  

4. Διάστρωση νέου σοβά 

5. Σπατουλάρισμα της επιφάνειας και βάψιμο δύο χέρια με ακρυλικό χρώμα 

6. Τοπική αποκατάσταση μαρμαροποδίων, όπου έχουν αποκολληθεί 

ΙΙΙ. Στους δύο εσωτερικούς αρμούς του διαδρόμου στο 2ο όροφο (περίπου 20 m) 

1. Καθαρισμός αρμών και απομάκρυνση σφραγιστικών υλικών, οξειδωμένων λαμών 

κάλυψής τους και οποιονδήποτε άχρηστων υλικών 

2. Διαβροχή υπό πίεση των καθαρισμένων αρμών 

3. Τοποθέτηση στο εσωτερικό των αρμών, αφρώδους διογκωμένου κορδονιού από 

πολυαιθυλένιο 

4. Αστάρωμα των αρμών σε όλο το μήκος τους  

5. Σφράγιση του άνω μέρους των αρμών με ειδικό σφραγιστικό υλικό τύπου Sika Swell 

S-2 ή ομοίου. 

6. Καθαρισμός από το σφραγιστικό υλικό που προεξέχει στο δάπεδο 

7. Τοποθέτηση γαλβανιζέ λαμών κάλυψης αρμών . Οι λάμες θα τοποθετηθούν στις 

δύο παρειές των αρμών με ελαστική κόλλα πολυουρεθανικής βάσης και θα 

αλληλοκαλύπτονται. 

8. Αποκατάσταση επιχρισμάτων σε οροφή και τοίχους, τρίψιμο, αστάρωμα 

χρωματισμός σε δύο στρώσεις τοπικά, περίπου ένα μέτρο εκατέρωθεν των αρμών. 

ΙV. Στην είσοδο του ΦΙΑΠ  

Θα επισκευαστεί η θύρα εισόδου. 

Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες επισκευής, αντικατάσταση μεντεσέδων, πόμολων 

και κλειδαριάς ώστε η θύρα να είναι πλήρως λειτουργική. 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

Στο δώμα του κτιρίου θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης της μόνωσης, για την αποφυγή 

εισροής υδάτων στους εσωτερικούς χώρους, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

1. Αποξήλωση περιμετρικά της ένωσης της μεμβράνης με το στηθαίο, αφαίρεση της 

υπάρχουσας μαστίχης και στεγανοποίηση με νέα ελαστομερή μαστίχη. 

2. Αποξήλωση της μόνωσης περιμετρικά στις βάσεις των μηχανημάτων και 

στεγανοποίηση με κατάλληλα υλικά (λαμάκια, ελαστομερή μαστίχη κ.λ.π.) 

3. Γενική επισκευή των σημείων απορροής των υδρορροών . 

4. Γενική επισκευή των μονώσεων των δικτύων ύδρευσης, κλιματισμού, αερισμού και 

επικάλυψη των μονώσεων με ελαστομερές ακρυλικό υλικό χρώμα . 
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5. Αποκατάσταση με στεγανοποιητικά δαχτυλίδια όλων των κάθετα εισερχομένων 

δικτύων στο χώρο. 

6. Εφαρμογή επιχρίσματος στο πάνω μέρος των στηθαίων με συγκολλητικό 

γαλάκτωμα, εφαρμογή ινοπλισμένου κονιάματος και τελική στρώση με 

ελαστομερές μονωτικό υλικό. 

ΚΤΙΡΙΟ 300 ΑΝΔΡΩΝ 

Ι. Στη μονάδα εμφραγμάτων 

Παρατηρείται αποσαθρωμένη και αποκολλημένη τοιχοποιία (σημειακά) σε σημείο 

διέλευσης σωληνώσεων θέρμανσης. 

Θα γίνει καθαίρεση των αποσαθρωμένων, διάστρωση νέου σοβά, σπατουλάρισμα της 

επιφάνειας και χρωματισμός (περίπου 1 m²). 

ΙΙ. Στις κλινικές 9η, 10η, καρδιολογική, Γ΄ ΠΚΚ, 5η και 4η, θα γίνει επισκευή ξύλινων πορτών 

(65 τεμ.) 

Συγκεκριμένα: 10 θύρες στη 10η κλινική, 9 θύρες στην 9η κλινική, 9 θύρες στην καρδιολογική 

κλινική, 15 θύρες στην Γ΄ ΠΚΚ, 10 θύρες στην 5η κλινική και 12 θύρες στην 4η κλινική. 

Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες επισκευής, αντικατάσταση μεντεσέδων, πόμολων 

και κλειδαριάς  ώστε οι θύρες να είναι πλήρως λειτουργικές. 

Περιλαμβάνονται υλικά μικροϋλικά και εργασία». 

III. Στην 5η κλινική και στη Γ΄ΠΚΚ 

Θα αντικατασταθούν οι κατεστραμμένες πλαστικές συρόμενες πόρτες, των κουζινών με 

νέες ίδιου τύπου. (2 τεμ.) 

Αποξήλωση των παλαιών και τοποθέτηση των νέων θυρών. 

Περιλαμβάνονται υλικά μικροϋλικά και εργασία. 

ΙV. Στο 2ο όροφο του κτιρίου στη Γ΄ΠΚΚ  

Α. Χρωματισμοί τοιχοποιιών και ταβανιών στους χώρους που αναφέρονται παρακάτω με 

αντιμικροβιακή βαφή (περίπου 570 m2 ) 

• Στους θαλάμους 206 και 207, στο εργαστήριο 208, την κουζίνα και τους χώρους 

νοσηλευτών.  

Θα γίνει τρίψιμο των επιφανειών (τοίχοι και ταβάνια) σπατουλάρισμα και βάψιμο δύο 

χέρια με αντιμικροβιακά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 

βάσης, ίδιας απόχρωσης με την υφιστάμενη. 

Στις εργασίες περιλαμβάνεται και o χρωματισμός των εμφανών σωληνώσεων που τυχαίνει 

να βρίσκονται στο χώρο. 

Όπου παρατηρείται αποκόλληση επιχρίσματος θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

1. Καθαίρεση του σοβά – καθαρισμός από σαθρά 

2. Διάστρωση νέου σοβά 

3. Σπατουλάρισμα της επιφάνειας και βάψιμο δύο χέρια με αντιμικροβιακά χρώματα 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσης, ίδιας απόχρωσης με την 

υφιστάμενη. 
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ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΓΑ ΛΑΙΚΟ 

Ι. Αποκατάσταση δοκαριών 

Στην πίσω πλευρά του κτιρίου Μέγα Λαϊκό, αριστερά της ράμπας εισόδου σε ορισμένα 

δοκάρια των εξωστών εκ σκυροδέματος παρατηρούνται έντονες αποκολλήσεις σοβά οι 

οποίες ενέχουν μεγάλο κίνδυνο στους περαστικούς. Πιο συγκεκριμένα θα εκτελεστούν 

εργασίες στα εξής τμήματα συνολικού μήκους δοκαριού 16m: 4 τμήματα (ανοίγματα) 

περίπου τεσσάρων μέτρων έκαστο στον 1ο όροφο και 2ο όροφο. 

Επίσης, στο πέρας της πίσω ράμπας εισόδου, υφίσταται δοκάρι εκ σκυροδέματος το οποίο 

έχει υποστεί μεγάλης έκτασης ενανθράκωση ενώ είναι εμφανής και ο οπλισμός για μήκος 

δοκαριού περίπου 4 m. 

Αναλυτικά θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες στα παραπάνω δοκάρια συνολικού μήκους 

περίπου 20 m: 

1. Τοποθέτηση ικριωμάτων 

2. Καθαίρεση του σοβά 

3. Τρίψιμο του εμφανούς οπλισμού και εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης 

4. Εφαρμογή ρητινούχου επισκευαστικού σκυροδέματος  

5. Διάστρωση νέου σοβά 

6. Σπατουλάρισμα της επιφάνειας και βάψιμο δύο χέρια με ακρυλικό χρώμα. 

Σημειώνεται ότι μέχρι την οριστική επισκευή θα ληφθούν μέτρα προσωρινού αποκλεισμού 

διέλευσης περαστικών ως εξής: 

1. Πάκτωση οπλισμού Φ10 επί του εδάφους με κατάλληλες αντίστοιχες αντιρίδες. 

2. Τοποθέτηση πορτοκαλί πλέγμα, εργοταξιακής περίφραξης, δεμένο με σύρμα επί του 

πακτωμένου οπλισμού. 

ΙΙ. Αντικατάσταση στεγάστρου 

Αρχικά θα λάβει χώρα καθαίρεση του υφιστάμενου στεγάστρου από πολυκαρμπονικά 

φύλλα και αποκομιδή όλων των άχρηστων και καθαιρεθέντων υλικών (πολυκαρμπονικά 

φύλλα κτλ.) σε χώρο εκτός του Νοσοκομείου. 

Οι μεταλλικοί φορείς επί των οποίων εδράζονται τα υφιστάμενα πολυκαρμπονικά φύλλα 

και με την εργασία αυτή θα εδραστούν τα νέα στέγαστρα παρουσιάζουν έντονες 

αποκολλήσεις χρώματος καθώς και τοπική εμφάνιση σκουριάς. Για την επισκευή τους 

πρώτα θα γίνει απόξεση και καθαρισμός με σμυριδόπανο, ακολούθως εφαρμογή 

αντιδιαβρωτικού υποστρώματος και τέλος εφαρμογή δύο στρώσεων ελαιοχρώματος. 

Αφού έχει γίνει η καθαίρεση και ο χρωματισμός, θα γίνει τοποθέτηση νέων στεγάστρων 

από πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 4 εκατοστών με επένδυση από χαλυβδόφυλλα (τύπου 

«σάντουιτς»). Στα σημεία όπου η πολυουρεθάνη θα είναι εμφανής θα τοποθετηθεί ειδική 

μαστίχη. Το χρώμα των πανέλων θα είναι λευκό. 

Επιπρόσθετα, θα γίνει τοποθέτηση με συγκόλληση πρόσθετων τεμαχίων από στρατζαριστή 

γαλβανιζέ λαμαρίνα, στην οποία θα ακουμπήσουν τα πάνελ, με σκοπό την καλύτερη 

πάκτωσή τους αλλά και την καλύτερη απορροή των ομβρίων. Θα δημιουργηθεί δίρρυχτη 

στέγη με κλίση προς τους υφιστάμενους συλλέκτες των ομβρίων υδάτων, ενώ στον κορφιά 

θα τοποθετηθεί ειδικό τεμάχιο για τη μη εισροή υδάτων. 
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ΙΙΙ. Στην 6η και στην 7η κλινική θα επισκευαστούν θύρες και ένα παράθυρο αλουμινίου  

Συγκεκριμένα: 10 θύρες και 1 παράθυρο στην 6η κλινική, 13 θύρες στην 7η κλινική. 

Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες επισκευής, αντικατάσταση μεντεσέδων, πόμολων 

και κλειδαριάς ώστε οι θύρες να είναι πλήρως λειτουργικές. 

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ι. Στη βόρεια πλευρά του κτιρίου πάνω από την είσοδο  

Υφίσταται πρόβολος εκ σκυροδέματος (περίπου 2,5 m²) με επικάλυψη κεραμιδιού 

περιμετρικά. Τα ύδατα λιμνάζουν εσωτερικά των κεραμιδιών με αποτέλεσμα η πλάκα του 

σκυροδέματος να έχει εμποτιστεί προκαλώντας έντονα φαινόμενα διάβρωσης και 

ενανθράκωσης στο κάτω μέρος αυτής. Για την αποκατάσταση του προβλήματος θα γίνουν 

οι εξής εργασίες: 

1. Αφαίρεση των κεραμιδιών και τις τσιμεντοκονίας κάτω από αυτά. 

2. Εξομάλυνση της επιφάνειας και δημιουργία κλίσης προς το δρόμο. 

3. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από σαθρά και σκόνες. 

4. Αστάρωμα της επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι, σε κατανάλωση περίπου 0,50 

kg/m². 

5. Στεγανοποίηση της επιφάνειας με καθολική επικόλληση (χρήση φλογίστρων και 

προπανίου) μονής στρώσης ελαστοπλαστικών ασφαλτικών μεμβρανών APP & IPP 

(άτακτο και ισοτακτικό πολυπροπυλένιο), βάρους περίπου 4,00 kg/m², με οπλισμό 

πολυεστερικό ύφασμα περίπου 180 gr/m². 

6. Τοποθέτηση νέων κεραμιδιών τα οποία θα καλύπτουν όλο το στέγαστρο. Θα γίνει 

προσπάθεια διατήρησης των διακοσμητικών στις δύο γωνίες. 

7. Καθαίρεση του σοβά της οροφής και της μετόπης. 

8. Συλλογή και αποκομιδή των μπάζων που θα προκύψουν. 

9. Καθαρισμός του οπλισμού από σκουριά, σαθρά και χαλαρά τμήματα, με συρμάτινη 

βούρτσα. 

10. Αντιδιαβρωτική προστασία του οπλισμού και δημιουργία γέφυρας πρόσφυσης, με 

εφαρμογή τσιμεντοειδούς βάσεως υλικού, τροποποιημένου με αναστολείς 

διάβρωσης, ρητίνες και μικροπυριτικά. 

11. Κάλυψη με επισκευαστικό τσιμεντοειδούς βάσης. 

12. Εφαρμογή νέου σοβά με πρώτη στρώση (πεταχτό), η οποία αποτελείται από 

τσιμέντο, άμμο, νερό και βελτιωτικό γαλάκτωμα τύπου revinex ή ομοίου, για την 

αύξηση της πρόσφυσης στο υπόστρωμα και της βελτίωση της ελαστικότητας του 

υλικού.  

13. Εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του σοβά (λάσπωμα), η οποία αποτελείται από 

τσιμέντο, άμμο, ασβέστη και νερό. 

14. Εφαρμογή της τρίτης και τελικής στρώσης (μάρμαρο) με έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα 

με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής, λεπτόκοκκα αδρανή από λευκό 

μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της 

πρόσφυσης. 

15. Χρωματισμός της επιφάνειας. 

II. Στη δυτική πλευρά του κτιρίου πάνω από την είσοδο 

Υφίσταται πρόβολος εκ σκυροδέματος (περίπου 2,00m²) ο οποίος δεν έχει την κατάλληλη 

κλίση ώστε να απομακρύνονται τα όμβρια ύδατα, με αποτέλεσμα να έχουν παρατηρηθεί 
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φθορές (φουσκώματα) στην οροφή του στεγάστρου. Για την αποκατάσταση του 

προβλήματος θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

1. Απομάκρυνση των φυτών και των φθαρμένων υλικών. 

2. Εξομάλυνση της επιφάνειας και δημιουργία κλίσης προς το δρόμο. 

3. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από σαθρά και σκόνες. 

4. Αστάρωμα της επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι, σε κατανάλωση περίπου 0,50 

kg/m². 

5. Στεγανοποίηση της επιφάνειας με καθολική επικόλληση (χρήση φλογίστρων και 

προπανίου) μονής στρώσης ελαστοπλαστικών ασφαλτικών μεμβρανών APP & IPP 

(άτακτο και ισοτακτικό πολυπροπυλένιο), βάρους περίπου 4,00 kg/m², με οπλισμό 

πολυεστερικό ύφασμα περίπου 180 gr/m². 

6. Τοποθέτηση κεραμιδιών τα οποία θα καλύπτουν όλο το στέγαστρο. 

7. Τρίψιμο, στοκάρισμα, αστάρωμα και χρωματισμός της οροφής του στεγάστρου. 

ΙΙΙ. Στη νότια πλευρά του κτιρίου, στον πρώτο όροφο εξωτερικά 

Παρατηρείται κομμάτι τοιχοποιίας (περίπου 1,5 m²) στην οποία δεν υφίσταται καθόλου 

επίχρισμα. 

Θα γίνει προετοιμασία της επιφάνειας, εφαρμογή επιχρίσματος, χρωματισμός τοπικά σε 

απόχρωση ίδια με την υφιστάμενη στον ίδιο χώρο.  

ΦΥΛΑΚΙΟ 

Το φυλάκιο που βρίσκεται στη Νότια έξοδο του Νοσοκομείου παρουσιάζει έντονα 

φαινόμενα εισροής υδάτων από τη στέγη του που είναι κατασκευασμένη από 

πολυκαρμπονικά φύλλα. Για το σκοπό αυτό θα γίνει πλήρης αντικατάσταση της οροφής, 

ενώ θα λάβει χώρα και τοπική αποκατάσταση αστοχίας του δαπέδου από PVC. 

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ 

Ι. Στο στέγαστρο της εισόδου (περίπου 40 m²) 

1. Θα γίνει προσεκτικός καθαρισμός - τρίψιμο του δαπέδου του στεγάστρο. 

2. Επισκευή των ρωγμών που προκαλούν την εμφάνιση των υγρασιών, με 

επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα ρητινούχο υψηλών απαιτήσεων τύπου D-55 ή 

ομοίου ή κόλλα πολυουρεθανικής βάσης τύπου Sikaflex ή όμοιας. 

3. Επάλειψη σε όλη την επιφάνεια της πλάκας του στεγάστρου με εποξειδικό αστάρι 

δύο συστατικών τύπου AQUADUR ή ομοίου και στεγανωτική, αδιάβροχη, 

ελαστομερή, χυτή μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, τύπου 

HYPERDESMO-LV ή όμοιας. 

4. Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια της πλάκας του στεγάστρου βερνικιού διάφανου, για 

την προστασία και τη βελτιστοποίηση της αντοχής, της ελαστομερούς μονώσεως. 

5. Ξύσιμο-στοκάρισμα (με στόκο σπατουλαρίσματος εξωτερικών επιφανειών) για 

σφράγιση των τριχοειδών ρηγματώσεων, τρίψιμο-αστάρωμα και βαφή των στηθαίων. 

6. Αρμολόγηση και στεγανοποίηση αρμών μαρμαροποδιών στηθαίων. 

7. Στην οροφή κάτω του στεγάστρου θα γίνει τρίψιμο της επιφάνειας, στοκάρισμα και 

χρωματισμός. 
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ΙΙ. Στον 3ο όροφο στους εξώστες των τμημάτων Επιστασίας, Ιματισμού και Διατροφής, θα 

γίνει επισκευή τεντών. 

Οι εργασίες που θα λάβουν χώρα περιγράφονται παρακάτω. 

• Αλλαγή υφάσματος τέντας από 100% πολυεστερικό υλικό, αδιάβροχο διαστάσεων  

περίπου 5,45 m x 3,9 m. 

• Αλλαγή υφάσματος τέντας από 100% πολυεστερικό υλικό, αδιάβροχο διαστάσεων 

περίπου 5,45 m x 3,9 m. 

• Αλλαγή υφάσματος τέντας από 100% πολυεστερικό υλικό, αδιάβροχο διαστάσεων 

περίπου 6,08 m x 3,9 m. 

• Αλλαγή υφάσματος τέντας από 100% πολυεστερικό υλικό, αδιάβροχο διαστάσεων 

περίπου 6,00 m x 3,9 m. 

• Αλλαγή υφάσματος τέντας από 100% πολυεστερικό υλικό, αδιάβροχο διαστάσεων 

περίπου 6,08 m x 3,9 m. 

ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΠ 

Πάνω από την είσοδο του κτιρίου υφίσταται πρόβολος, ο οποίος παρουσιάζει έντονες 

αποκολλήσεις εξαιτίας εισροής υδάτων. Για την προσωρινή αποκατάσταση της βλάβης του 

στηθαίου θα γίνουν οι εξής εργασίες σε μήκος περίπου 5μ. με σκοπό την ασφάλεια των 

διερχομένων: 

1. Καθαίρεση του σοβά. 

2. Συλλογή και αποκομιδή των μπάζων που θα προκύψουν. 

3. Καθαρισμός του οπλισμού από σκουριά, σαθρά και χαλαρά τμήματα, με συρμάτινη 

βούρτσα. 

4. Αντιδιαβρωτική προστασία του οπλισμού και δημιουργία γέφυρας πρόσφυσης, με 

εφαρμογή τσιμεντοειδούς βάσεως υλικού, τροποποιημένου με αναστολείς 

διάβρωσης, ρητίνες και μικροπυριτικά. 

5. Κάλυψη με επισκευαστικό τσιμεντοειδούς βάσης. 

6. Εφαρμογή νέου σοβά και χρωματισμός αυτού. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

Ι. Στους θαλάμους νοσηλείας 226 και 228 στο 2ο όροφο (περίπου 50 m²) 

Παρατηρείται φθορά στο ταβάνι λόγο υγρασίας . 

Σε όλη την επιφάνεια του ταβανιού θα γίνει τρίψιμο, λείανση, πλύσιμο με αραιό 

διάλυμα 5% HCI, στοκάρισμα, αστάρωμα και χρωματισμός με ειδικά αντιμικροβιακά 

χρώματα σε δύο στρώσεις υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσης, 

ίδιας απόχρωσης με την υφιστάμενη. 

ΙΙ. Στον τοίχο πάνω από την πόρτα των wc στο διάδρομο του 2ου ορόφου παρατηρείται 

αποκόλληση σοβά. 

1. Θα γίνει καθαίρεση του αποκολλημένου σοβά 

2. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας  

3. Εφαρμογή νέου σοβά  

4. Στοκάρισμα και χρωματισμός τοπικά με ειδικά αντιμικροβιακό χρώματα σε δύο 

στρώσεις υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσης, ίδιας 

απόχρωσης με την υφιστάμενη στον ίδιο χώρο.  
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 

Στους ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (1ος όροφος)  

Ι. Αποκατάσταση πλακιδίων τοίχου (περίπου 1 m²) 

Στο w.c. παρατηρείται αποκόλληση πλακιδίων. Θα γίνει καθαίρεση των αποκολλημένων - 

σπασμένων πλακιδίων, εξομάλυνση – καθαρισμός επιφάνειας και τοποθέτηση νέων, ίδιων 

με τα υφιστάμενα. 

ΙΙ. Επισκευή ξύλινων θυρών (3 τεμ.) και ξύλινων παραθύρων (2 τεμ.) 

Θα επισκευαστούν οι τρεις ξύλινες θύρες στην κουζίνα, το w.c. και στην αίθουσα του 

συλλόγου δύο ξύλινα παράθυρα στην κουζίνα. 

Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες επισκευής, αντικατάσταση μεντεσέδων, πόμολων 

και κλειδαριάς ώστε οι θύρες και τα παράθυρα να είναι πλήρως λειτουργικά. 

Επιπλέον για τα παράθυρα θα γίνει και χρωματισμός, με την εφαρμογή ελαιοχρώματος 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως, ιδίας 

απόχρωσης με την υπάρχουσα. 

Προπαρασκευή, τρίψιμο, στοκάρισμα, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 

χρώματος. 

Οι διαστάσεις των παραθύρων είναι περίπου 0,60 x2,00 μέτρα. 

ΙΙΙ. Τοποθέτηση φύλλων ντουλάπας (6 τεμ.) 

Στην αίθουσα του συλλόγου στις δύο εντοιχισμένες ντουλάπες, θα τοποθετηθούν νέα 

θυρόφυλλα μελαμίνης, ίδιου χρώματος με τις υφιστάμενες ντουλάπες. 

Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες, αφαίρεση υφιστάμενων μεντεσέδων τοποθέτηση 

νέων, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά. 

Περιλαμβάνονται υλικά μικροϋλικά και εργασία. 

Οι διαστάσεις του κάθε θυρόφυλλου θα είναι περίπου 0,50 x2,00 μέτρα. 

Στην ΕΜΛΑ/Α’ ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Ι. Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης απέναντι από τη Νοσηλεία. 

Παρατηρείται κατεστραμμένη γυψοσανίδα οροφής (τοπικά), κατεστραμμένοι χρωματισμοί 

και φουσκωμένοι σοβάδες τοιχοποιίας, λόγω υγρασίας. 

Θα γίνει αντικατάσταση των κατεστραμμένων τεμαχίων γυψοσανίδας με νέες ίδιες με τις 

υπάρχουσες. 

Στους τοίχους (περίπου 5m²) θα γίνει καθαίρεση των κατεστραμμένων σοβάδων, 

καθαρισμός επιφάνειας, πλύσιμο με αραιό διάλυμα 5% HCI, εφαρμογή νέου σοβά, 

στοκάρισμα, αστάρωμα και χρωματισμός με ειδικό αντιμικροβιακό χρώμα σε δύο στρώσεις 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσης, ίδιας απόχρωσης με την 

υφιστάμενη. 

ΙΙ. Επισκευή ειδικής συρόμενης θύρας του θαλάμου αρνητικής πίεσης απέναντι από τη 

Nοσηλεία. 

Θα γίνουν όλες οι εργασίες και θα γίνει αντικατάσταση των μηχανισμών που χρειάζεται, 

ώστε η θύρα να καταστεί πλήρως λειτουργική. 

ΙΙΙ. Επισκευή ξύλινων θυρών (περίπου 8 τεμ.) 

Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες επισκευής, αντικατάσταση μεντεσέδων, πόμολων 

και κλειδαριάς ώστε οι θύρες να είναι πλήρως λειτουργικές. 



 11 

ΙV. Στην είσοδο του κτιρίου στο ισόγειο παρατηρούνται τοπικά φθορές στον τοίχο και στην 

οροφή (περίπου 5 m²) 

Θα γίνει τρίψιμο της επιφάνειας, λείανση, πλύσιμο με αραιό διάλυμα 5% HCI στοκάρισμα, 

αστάρωμα και χρωματισμός με ειδικά αντιμικροβιακά χρώματα σε δύο στρώσεις υδατικής 

διασποράς, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσης, ίδιας απόχρωσης με την υφιστάμενη. 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 

Στα w.c. του αμφιθεάτρου παρατηρούνται κάποιες φθορές. 

Οι εργασίες που θα γίνουν για την αποκατάστασή τους είναι οι εξής : 

1. Τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου (περίπου 1 m² σε 4 σημεία σύνολο 4 m²) 

• Θα γίνει αποξήλωση των παλαιών πλακιδίων τοίχου στα σημεία που έχουν σπάσει 

ή ξεκολλήσει. Αφαίρεση των υπολειμμάτων, εξομάλυνση της επιφάνειας και 

τοποθέτηση νέων πλακιδίων, παρόμοιων με τα υφιστάμενα. 

2. Αποκατάσταση και χρωματισμός ταβανιών και τοίχων (περίπου 30 m²) 

• Τα ταβάνια είναι από εμφανές σκυρόδεμα (περίπου 9 m²x2 w.c., σύνολο 18 m²). Θα 

γίνει τρίψιμο, καθαρισμός επιφάνειας, αστάρωμα και χρωματισμός σε δύο 

στρώσεις. 

• Στο w.c. αριστερά από τη σκηνή στο ταβάνι παρατηρείται ενανθράκωση (περίπου 1 

m²). Πριν τις εργασίες χρωματισμού θα γίνει τοπικά τρίψιμο του εμφανούς 

οπλισμού, εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης και εφαρμογή ρητινούχου 

επισκευαστικού σκυροδέματος. 

• Στους τοίχους (περίπου 0,5 m ύψος, πάνω από τα πλακάκια τοίχου) θα γίνει 

τρίψιμο, καθαρισμός επιφάνειας, αστάρωμα και χρωματισμός. 

3. Αποκατάσταση θυρών (6 τεμ.) 

• Οι πόρτες στα w.c. (4 τεμ.) θα επισκευαστούν (πόμολα, μεντεσέδες κ.λπ.) και θα 

χρωματιστούν (τρίψιμο, σπατουλάρισμα χρωματισμός σε δύο στρώσεις). 

• Οι πόρτες εισόδου στους προθάλαμους των w.c. (2τεμ.) θα αποξηλωθούν και θα 

τοποθετηθούν νέες, πρεσαριστές παρόμοιες με τις υφιστάμενες. Περιλαμβάνονται 

θυρόφυλλα, κασώματα, υλικά ,μικροϋλικά. Οι θύρες θα παραδοθούν σε πλήρη 

λειτουργία και βαμμένες. 

• Στον τοίχο εξωτερικά από τις πόρτες, παρατηρούνται φουσκώματα-φθορές. Θα 

γίνει αποξήλωση των αποκολλημένων επιχρισμάτων, καθαρισμός επιφάνειας, 

εφαρμογή νέου επιχρίσματος, σπατουλάρισμα, αστάρωμα και χρωματισμός δύο 

στρώσεων τοπικά, σε απόχρωση ίδια με την υφιστάμενη στο χώρο.  

• Στο δάπεδο στις πόρτες εισόδου στα w.c., στο όριο μεταξύ των πλακιδίων και του 

δαπέδου της αίθουσας, θα τοποθετηθούν μεταλλικά αρμοκάλυπτρα (2 τεμ.) για την 

εξομάλυνση της ανισοσταθμίας. 

4. Αποκατάσταση των υγρομονώσεων στα δώματα πάνω από τα w.c. (περίπου 15 m² x 2 

δώματα, σύνολο 30 m²) 

• Θα γίνει προσεκτικός καθαρισμός - τρίψιμο του δαπέδου των δωμάτων. 

• Επισκευή των ρωγμών που προκαλούν την εμφάνιση των υγρασιών, με 

επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα ρητινούχο υψηλών απαιτήσεων τύπου D-55 ή 

ομοίου ή κόλλα πολυουρεθανικής βάσης τύπου Sikaflex ή όμοιας. 
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• Επάλειψη σε όλη την επιφάνεια της πλάκας των δωμάτων με εποξειδικό αστάρι δύο 

συστατικών τύπου AQUADUR ή ομοίου και στεγανωτική, αδιάβροχη, ελαστομερή, 

χυτή μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, τύπου HYPERDESMO-

LV ή όμοιας. 

• Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια της πλάκας των δωμάτων βερνικιού διάφανου, για 

την προστασία και τη βελτιστοποίηση της αντοχής, της ελαστομερούς μονώσεως. 

• Ξύσιμο-στοκάρισμα (με στόκο σπατουλαρίσματος εξωτερικών επιφανειών) για 

σφράγιση των τριχοειδών ρηγματώσεων, τρίψιμο-αστάρωμα και βαφή των 

στηθαίων. 

• Αρμολόγηση και στεγανοποίηση αρμών στηθαίων. 

ΚΤΙΡΙΟ Η (ΚΑΑ) 

Στην Παθολογική κλινική θα επισκευαστούν ξύλινες θύρες (περίπου 40 τεμ.) και ένα ξύλινο 

παράθυρο. 

Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες επισκευής , αντικατάσταση μεντεσέδων , πόμολων 

και κλειδαριάς ώστε οι θύρες και το παράθυρο να είναι πλήρως λειτουργικά. 

300 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Ι. Στην Α΄ΠΠ κλινική θα επισκευαστούν ξύλινες θύρες (περίπου 41 τεμ.) 

Συγκεκριμένα: 

Στις 20 θύρες των w.c. θα γίνει αλλαγή των πόμολων ίδιου τύπου με τα υφιστάμενα. 

Σε 11 θύρες εισόδου στους θαλάμους νοσηλείας θα γίνει επισκευή, αλλαγή κλειδαριάς 

αλλαγή πόμολου και τοποθέτηση ενός μεντεσέ σε κάθε θύρα. 

Σε 10 θύρες εισόδου στους θαλάμους νοσηλείας θα γίνει επισκευή και τοποθέτηση ενός 

μεντεσέ σε κάθε θύρα. 

ΙΙ. Στην Γ΄ΠΠ κλινική θα επισκευαστούν ξύλινες θύρες (περίπου 20 τεμ) 

Συγκεκριμένα : 

Στους 10 θαλάμους νοσηλείας, στις 10 θύρες των w.c. και στις 10 θύρες εισόδου στους 

θαλάμους θα γίνει επισκευή, αλλαγή κλειδαριάς και πόμολου σε κάθε θύρα. 

ΙΙΙ. Στους εξώστες του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, Βιοχημικού Εργαστηρίου και 

Γαστρεντερολογικού Ιατρείου θα γίνει επισκευή τεντών. 

Οι εργασίες που θα λάβουν χώρα περιγράφονται παρακάτω.  

• Επισκευή (ράψιμο) υφασμάτων σε δεκατέσσερα(14) τεμάχια. 

• Αντικατάσταση δύο(2) αντηρίδων . 

ΙV. Στον πρώτο όροφο παρατηρείται φθορά στα δάπεδα των εργαστηρίων: 6, 7, 8 και β-

Koch. 

Συγκεκριμένα: 

• Στο εργαστήριο Φυματίωσης (β-Koch) και στο δωμάτιο 8 (περίπου 40 m2 x 2 

δωμάτια ) 

Θα γίνει αλλαγή όλου του δαπέδου. 

Αποξήλωση του παλαιού δαπέδου, τρίψιμο, εξομάλυνση και τοποθέτηση νέου 

δαπέδου. 

• Στο Αιματολογικό δωμάτιο 6 και στο 7 δωμάτιο. Περίπου 10 m2 συνολικά σε 

διάφορα σημεία. 

Θα γίνει αποκατάσταση του δαπέδου τοπικά. Αποξήλωση των φθαρμένων πλακιδίων , 

τρίψιμο, εξομάλυνση και τοποθέτηση νέου δαπέδου. 
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Το νέο δάπεδο θα είναι βαρύ επαγγελματικό, ομογενές πλαστικό σε ρολό, ειδικό, 

κατάλληλο για χρήση σε μικροβιολογικά εργαστήρια. Διαστάσεων περίπου 2 mm πάχους 

και σε ρολά φάρδους 2m. Θα τοποθετηθεί με κορδόνια αρμοκόλλησης και σοβατεπί με 

διαμόρφωση.  

ΓΕΝΙΚΑ  

Για όλες τις παραπάνω εργασίες που περιγράφονται, σε όλα τα κτίρια: 

Περιλαμβάνονται η εργασία, τα ικριώματα όπου είναι απαραίτητο, όλα τα υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου, για την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Θα γίνει αποκομιδή όλων των άχρηστων και καθαιρεθέντων υλικών σε κατάλληλο χώρο 

εκτός του Νοσοκομείο. 

Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές. 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι: 

Πριν την υποβολή της προσφοράς τους έχουν υποχρέωση να επισκεφτούν το χώρο στον 

οποίο θα γίνουν οι εργασίες (αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την Τεχνική 

Υπηρεσία στα τηλ.: 210 7763169 ή 210 7763589) ώστε να λάβουν τις ακριβείς διαστάσεις 

και να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα των εργασιών και του χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσής τους. 

Από την πλευρά της η Τεχνική Υπηρεσία θα χορηγεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους τη 

συγκεκριμένη βεβαίωση, χωρίς την οποία η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθίσταται άκυρη.  

Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος: 

• Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι εργασίες να γίνονται με τρόπο ασφαλή 

τόσο για τους ασθενείς και το προσωπικό όσο και για τους παρευρισκόμενους 

στους χώρους εργασίας. 

• Να αποκαταστήσει κάθε ζημιά, βλάβη ή φθορά που θα προκληθεί από την 

εκτέλεση των εργασιών. 

• Μετά την εκτέλεση των εργασιών θα απομακρύνει από το χώρο εργασίας όλα τα 

υλικά που προέρχονται από αυτές και θα παραδώσει το χώρο καθαρό. 

• Για κάθε εργασία να έρχεται σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του 

Νοσοκομείου. 

• Τα υλικά, που θα επιλεγούν για τις εργασίες, θα είναι αναγνωρισμένου 

εργοστασίου παραγωγής το οποίο θα διασφαλίζεται από σύστημα ποιότητας κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και θα φέρει τη σήμανση CE. 

Πιθανή διάρκεια εργασιών: Τρεις μήνες 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης. 

2. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα έγγραφα των προσφορών τους 

εις διπλούν. 

3. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο 

φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς:  
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Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής  

Γ. Ο τίτλος και ο αριθμός της Διακήρυξης  

Δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού – η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών και 

Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα). 

Η ένδειξη « ΠΡΟΣΟΧΗ !  Η προσφορά να μην αποσφραγιστεί». 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει 

τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92 παρ. 

2 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: 

Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), για διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης κάτω των ορίων, ως προκαταρκτική απόδειξη των οικονομικών φορέων προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και πληροί 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016: 

(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 λόγω 

της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης, 

(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 

75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016. 

Το ΤΕΥΔ αποτελεί έγγραφο και αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. 

2) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία για 

την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα 

αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. 

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 σχετικά με μη επιβολή προστίμων για παράβαση 

συμβατικών υποχρεώσεων και αγορανομικών διατάξεων (με ποινή απόρριψης). 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 

Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται 

σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, καθώς και όσα στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται 

στους όρους και στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ 

των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο). 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 

Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα 

πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο) – άρθρο 92 & 95 του Ν. 4412/2016. 
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Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, σε ΕΥΡΩ. 

Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση 

νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του, να καταθέσει την 

αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των προσφερομένων ειδών του Παρατηρητηρίου Τιμών της 

ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να 

υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο 

Τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς (με ποινή απόρριψης). 

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε 

περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και 

ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην 

Ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει 

την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή 

διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών. 

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής ή είναι σε 

δέσμευση ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς και 

ολογράφως: 

• Με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

• Ποσοστό αναλογούντος Φ.Π.Α. και Σύνολο Φ.Π.Α. 

• Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α. 

5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα 3 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι 

κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με τον Ν. 

4412/2016, άρθρο 97, παρ. 4 και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους 

ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Προσφορά 

που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται 

εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ 

ανώτατο όριο 3 μήνες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά 
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ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα 

ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, 

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με 

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι  

περιπτώσεις: 

• Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. 

• Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων  

προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή. 

• Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 

• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση. 

• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη 

διακήρυξη. 

• Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

• Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν 

διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή. 

• Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

• Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης. 

• Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, 

άρθρ. 88. 

• Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της παρούσας διακήρυξης. 

• Όταν οι προσφερόμενες τιμές είναι ανώτερες από αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών 

της ΕΠΥ (αν υπάρχουν). 

• Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου δικαιούται βάσει του έννομου συμφέροντός 

του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται 

μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Το Νοσοκομείο επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος 

ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης το 

Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για 

αυτό να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας. 

7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Η επιτροπή αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των 

προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την 

ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
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Κατά την συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο 

προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική 

προσφορά ανά φύλλο, καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει 

στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού 

μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους 

διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές 

προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν στο Διαγωνισμό οι 

προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται 

εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η 

εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ 

μέρους του υποψηφίου Αναδόχου. 

Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών, η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με την 

παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο 

όργανο της Υπηρεσίας. 

8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 (Ν. 4412/2016 άρθρα 100 & 105) 

Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής. 

Η κατακύρωση προτείνεται από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 

και αφορά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων 

οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή 

και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου 

το οποίο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, εάν κατά την 

κρίση του οι τιμές που επιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για την υπηρεσία, ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016 άρθρο 72) 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις του άρθρου 72 παρ. 3 και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική 

γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

• Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα ισχύει δύο 

(2) μήνες επιπλέον του χρόνου ολοκλήρωσης των υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν 

εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 

203 του Ν. 4412/2016. 

10. Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από 

την υπογραφή της. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών θα καθοριστεί από την Τεχνική 

Υπηρεσία καθώς ενδέχεται, εάν απαιτηθεί, συνεργεία του Αναδόχου να εργαστούν με 

βάρδιες, κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου, αργιών ή και απογευμάτων, χωρίς καμία 

επιπλέον επιβάρυνση από την πλευρά του Νοσοκομείου. 

11. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί στο Νοσοκομείο για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών, από την έγγραφη ειδοποίησή του 

προσκομίζοντας: 

α) Την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016. 

β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 

ημερομηνία κοινοποίησης του κατακυρωτικού εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που 

αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 (Λόγοι Αποκλεισμού). 

γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια 

Δ.Ο.Υ.) 

δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. 

ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται: α) η 

εγγραφή του Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό του επάγγελμα, κατά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών και β) ότι ο Ανάδοχος εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση τής ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με 

απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που 

προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016. 

12. Η πληρωμή θα γίνεται σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έκδοση του σχετικού 

τιμολογίου. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με ηλεκτρονική πληρωμή μέσω 

τραπέζης, με βάση θεωρημένο τακτικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 

13. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις επί του καθαρού ποσού, όπως ισχύουν κάθε 

φορά, σήμερα δε είναι οι εξής: 

1) 2,00% Ν. 3580/07 & Ν. 3846/2010 

2) 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 

20%) 

3) 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 

20%) 
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που παρακρατούνται (προς απόδοση) κατά την πληρωμή του από το Νοσοκομείο. 

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αρθρ. 24 Ν. 2198/94. 

Ο φόρος προστιθεμένης αξίας βαρύνει το Νοσοκομείο όπως ο Νόμος ορίζει. 

Καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση που παρακρατείται (προς 

απόδοση), κατά την πληρωμή του από το Νοσοκομείο. 

14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

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

το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

2) Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε 

προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών. 

3) Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 

στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

4) Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής. 

5) Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, 

η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο. Επιστρέφεται δε, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

6) Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί της ένστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) 

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

15. Για την κατακύρωση θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική 

συμπεριφορά του Αναδόχου. 

16. Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και 

εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν 

καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

17. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα 

ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

18. Ο Ανάδοχος ως προς την τήρηση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί θα 

υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

διαδικασία ανάθεσης 

 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»] 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: [99222004] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152, 11527 ΑΘΗΝΑ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ε. ΚΟΣΙΑΔΟΥ] 

- Τηλέφωνο: [210-7770700] 

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

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [(www.sotiria.gr)] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

[Ανάθεση των Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης διαφόρων κτιρίων του Νοσοκομείου 

(Οικοδομικές Εργασίες), CPV 5070000-2, Πρόγραμμα 2019, συνολικής προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης € 69.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [99222004_2] 

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

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

αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

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

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [……] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ΄ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[   ] Ναι [   ] Όχι [   ] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

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

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να την λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

δ) [   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

 

 

 

 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

  

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

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

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

εκπροσώπους αυτών. 

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

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

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

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

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

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

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω;  

[   ]Ναι [   ]Όχι 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[   ]Ναι [   ]Όχι 

 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

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

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix· 

2. δωροδοκία
x,xi· 

3. απάτη
xii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [   ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[   ] Ναι [   ] Όχι  
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(«αυτοκάθαρση»)xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

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

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

[   ] Ναι [   ] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [   ] Ναι [   ] Όχι  

-[   ] Ναι [   ] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [   ] Ναι [   ] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [   ] Ναι [   ] Όχι  

-[   ] Ναι [   ] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [   ] Ναι [   ] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiv

 

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

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[   ] Ναι [   ] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxv

; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανομένης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

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

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 
 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
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[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
xxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

[   ] Ναι [   ] Όχι 
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απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που 

η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στην σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

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

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

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

εγγράφων που αναφέρονται
xxxii

, εκτός εάν: 

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

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxiii

. 

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

έγγραφα. 

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

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

Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες 

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

παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ……………….. 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή (-ές): [……] 
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών. 

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

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

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

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

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

εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

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

43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

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

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

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

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

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

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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

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

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

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

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

42). 

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

“διαφθορά”. 

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

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

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

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

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

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
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Πρόσθετου σ᾽ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

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

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων”. 

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

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

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

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

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

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

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

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

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) "Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις". 

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

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

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

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ). 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

τελευταίο εδάφιο). 

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

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

λήφθηκαν. 

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

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

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

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

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

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

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο 
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αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

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

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

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

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7). 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

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

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7). 

xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014. 

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

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

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

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

πρόσβαση. 


