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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ 
Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη   
Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 
prom12@kat-hosp.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
41/2014 

 
ΚΗΦΙΣΙΑ 19-6-2014 
Αρ. πρωτ.: 8452/24-06-2014 

 
 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΠΥΥ 2012, (ΚΑΕ 843), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ: 
1) ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΑ ΚΑΤ (CPV 98310000-9) πίστωσης 90.733,57 € µε ΦΠΑ και 
2) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑ (CPV 55000000-0), πίστωσης 27.220,07 € µε ΦΠΑ 
 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
 
 

    ΤΟΠΟΣ                                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                          ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ             ΗΜΕΡΑ                       ΩΡΑ 
 
ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ 
ΝΙΚΗΣ  2                                      
ΚΗΦΙΣΙΑ                                     07-10-2014                     ΤΡΙΤΗ                     10.00 π.µ.                                  

 

 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
 

α. ΣΤΟ Τ∆∆Σ: 27-06-2014 
β. ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & 
ΠΛΕΙΣΤ/ΣΜΩΝ: 26 & 27 – 06- 2014 
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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 
ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ  

 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

CPV 98310000-9 (ΓΝΑ ΚΑΤ) 
CPV 55000000-0 (ΕΚΑ) 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΝΑ ΚΑΤ  ΝΙΚΗΣ 2 – ΚΗΦΙΣΙΑ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

1) ΓΝΑ ΚΑΤ: 90.733,57 € µε ΦΠΑ 
2) EKA: 27.220,07 € µε ΦΠΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μέχρι την 06-10-2014, ηµέρα 
∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 µ.µ. στο 
Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου 
(Κεντρικό Κτίριο- Ισόγειο) 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                                                                

Βλέπετε άρθρο 5 της παρούσας.  

Ο χρόνος πρόσβασης των 
συµµετεχόντων, σύµφωνα µε το άρθρο 
19 παρ. 5 του Π.∆. 118/2007 στις 
προσφορές και δικαιολογητικά  

Ορίζεται εντός 5 εργασίµων ηµερών  από 
την ηµεροµηνία αποσφράγισης των 
προσφορών ή δικαιολογητικών.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

07-10-2014,  ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.µ. στην αίθουσα ∆.Σ. του Νοσοκοµείου 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
∆ώδεκα (12) µήνες (επί ποινή 
απόρριψης)  

ΙΣΧΥΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆έκα τέσσερις (14) µήνες (επί ποινή 
απόρριψης) 

ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ 
(επί ποινή απόρριψης) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
ΝΑΙ (επί ποινή απόρριψης) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ 
ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ 
ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ 
ΕΙ∆ΟΥΣ  

ΟΧΙ  
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2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Οι νοµοθετικές διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου, όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν µέχρι σήµερα: 
2. Οι αποφάσεις: 
2.1. υπ’ αριθµ. 3567/9.5.2012 (ΦΕΚ Β΄1585/10.5.2012) ΚΥΑ περί «εγκρίσεως 
ΠΠΥΦΜΥ έτους 2012, µε χρηµατοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισµό».  
2.2. υπ’αριθµ. 44/12-12-12 (θέµα 2ο ΕΗ∆) απόφαση του ∆.Σ. περί τροποποίησης του 
ΠΠΥΥ 2012 για το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ χωρίς επαύξηση προϋπολογισµού. 
2.3. υπ’ αριθµ. 29/19-3-2013 (θέµα 6ο) πρακτικό της Ε.Π.Υ. (αρ. πρωτ. 1912) 
«Τροποποίηση ΠΠΥΥ 2012». 
2.4. υπ’αριθµ. 41/12-11-2013 (θέµα 14ο) και 8/26-3-2014 (θέµα 2ο) αποφάσεις ∆Σ περί 
εγκρίσεως διενέργειας διαγωνισµών του ΠΠΥΥ 2012. 
2.5. υπ’αριθµ. 18/28-5-2014 (θέµα 13ο) απόφαση του ∆.Σ. περί εγκρίσεως τεχνικών 
προδιαγραφών του διαγωνισµού για την παροχή  υπηρεσιών πλυσίµατος και στεγνού 
καθαρισµού (ΠΠΥΥ 2012). 
2.6. απόσπασµα πρακτικού της υπ’αριθµ. 37/23-06-2014 (θέµα 5ο) συνεδρίασης της 
ΕΠΥ σχετικά µε την έγκριση της τηρηθείσας διαδικασίας επί των τεχνικών 
προδιαγραφών για τις ανάγκες των φορέων υγείας ΠΠΥΥ 2012. 
 
3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
3.1. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την 06-10-2014, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 14:00 π.µ. στο Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου, Νίκης 2, Κηφισιά. 
Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από ΚΑΝΟΝΙΚΗ προθεσµία 30 ηµερών 
τουλάχιστον, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο 
τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο.  
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα δεν θα 
αποσφραγίζονται, αλλά θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.    
3.2. Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει την 07-10-2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 π.µ. στο ΓΝΑ ΚΑΤ – ΕΚΑ, Νίκης 2, Κηφισιά, στην αίθουσα ∆.Σ. του 
Νοσοκοµείου. 
3.3. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα της αυτοδίκαιης λύσης της σύµβασης – 
αζηµίως- µετά από έγγραφη ενηµέρωση των προµηθευτών, εφ΄ όσον συναφθεί 
σύµβαση προµήθειας του είδους από τη 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή 
άλλο ανώτερο κρατικό φορέα. 
 
4. ΤΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  
Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από το σύνδεσµο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και µέσω της 
ιστοσελίδας του Νοσοκοµείου (http://www.kat-hosp.gr). 
 
5. ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και 
οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 
15 παρ. 2, περ. α του Π.∆. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες 
προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφεροµένους προµηθευτές οι ως 
άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών 
πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει 
δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/2007.  
 
6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισµό έχουν: 
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6.1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής. 
6.2. Συνεταιρισµοί, συµπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών 
προσώπων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Όλα τα 
ζητούµενα δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 πρέπει να 
υποβάλλονται για καθέναν, επί ποινή απόρριψης, από τους συµµετέχοντες στο 
συνεταιρισµό, στην ένωση, κοινοπραξία ή σύµπραξη (άρθρα 38 του Π.∆. 60/2007, 4 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 7 του Π.∆. 394/96, του Π.∆. 84/92, καθώς και των άρθρων 1 
& 2 του Π.∆. 134/96, όπως ισχύει). 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή, 
προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφ΄ όσον η λήψη  
ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύµβασης.  
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 
Οποιαδήποτε µεταβολή στη σύνθεση και τα ποσοστά συµµετοχής της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας τελεί υπό την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Νοσοκοµείου. 
Σε κάθε περίπτωση τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο, έναντι 
του Νοσοκοµείου, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την προµήθεια του είδους. 
 
7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
7.1. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την 
αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε 
αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο στο 
Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου. 
7.2. ∆ε θα ληφθούν υπ’ όψη προσφορές που ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 
έφτασαν στο Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου έγκαιρα. 
 
8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
Κατατίθενται µέσα σε ένα ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, που πρέπει να περιλαµβάνει 
όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισµένους φακέλους (επί ποινή απόρριψης), δηλαδή :  

� Α. Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, ο οποίος περιέχει την εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά, που προσδιορίζονται από την παρούσα διακήρυξη 
(ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). 

Για διευκόλυνση της επικοινωνίας των συµµετεχόντων µε την αναθέτουσα αρχή, 
κρίνεται απαραίτητη η δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο φάκελο µε τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής. 

� Β. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη (ένα 
πρωτότυπο, ένα αντίγραφο και ένα ηλεκτρονικό αρχείο CD). 

� Γ. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 
Οικονοµικής Προφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη  
(ένα πρωτότυπο, ένα αντίγραφο και ένα ηλεκτρονικό αρχείο CD). 

Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από του αντιγράφου, σε 
περίπτωση ασυµφωνίας αυτού µε το πρωτότυπο. 
Ο ενιαίος και οι επί µέρους σφραγισµένοι-ανεξάρτητοι φάκελοι θα φέρουν τις 
παρακάτω ενδείξεις:  

� Τα στοιχεία του αποστολέα. 
� Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ (κατά περίπτωση π.χ. ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κ.λ.π.)  
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� Ο αριθµός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισµού. 
� Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
� Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» µε τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη 
και η σειρά των όρων της διακήρυξης. 
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν 
ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κ.λ.π.  
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο συµβασιούχο. 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
9.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
O Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής θα περιλαµβάνει την εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
δικαιολογητικά, ήτοι: 
(Προσφορά θα αποκλείεται από την αξιολόγηση, εάν: α) δεν υποβληθούν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά & β) τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα, πλην της Ελληνικής, 
δεν συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα) 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
Τα έγγραφα των εγγυήσεων, όταν δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
Στην περίπτωση ένωσης, κοινοπραξίας ή σύµπραξης, οι εγγυήσεις πρέπει να 
περιλαµβάνουν (επί ποινή απόρριψης) και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης, κοινοπραξίας ή σύµπραξης. 
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή της 
διαδικασίας ανάθεσης, στην οποία συµµετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι 
και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες:  
α. δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 
118/2007, ήτοι:  

I. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1), 

II. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου ( EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

III. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48 ). 

IV. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L166 της 28.6.1991, σελ 77 Οδηγίας, η 
οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 
2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 ( Α΄305). 
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V. για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

VI. για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, 
σύµφωνα µε τις εξής διατάξεις (κατά άρθρο και παράγραφο) του αγορανοµικού κώδικα, 
ήτοι:  
-   30 , παρ. 7,9,11,12, και 14 
-   31, παρ. 4,5, και 6 
-   32, παρ. 4 και 5  
-   35, παρ. 5 
β. δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, 
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007). 
γ. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 (όπως εκάστοτε ισχύει) ή 
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄101) (όπως εκάστοτε ισχύει) ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις. 
δ. είναι ενήµεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους 
οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
ε. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.  
στ. δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007, κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ζ. αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, κατά περίπτωση και 
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.∆. 
η. ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 
θ.  ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 
Υπόχρεοι της υπευθύνου δηλώσεως είναι, κατά περίπτωση: 

Για τις Ο.Ε. , Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. ͢   οι διαχειριστές 
Για τις Α.Ε. ͢   ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου ͢   οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
Για το συνεταιρισµό ͢   ο Πρόεδρός του 
Για την ένωση προµηθευτών -  κοινοπραξία ͢   κάθε µέλος  
3. παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6, παρ. 1, περ. γ του Π.∆. 118/2007, 
εφ΄ όσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό / εκπρόσωπό 
τους. 
Για µεν τα φυσικά πρόσωπα απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, για δε τα νοµικά 
πρόσωπα έγγραφη εξουσιοδότηση του νοµίµου εκπροσώπου τους. 
5. Τα εξής νοµιµοποιητικά έγγραφα κατά περίπτωση:  

5.1. για  Α. Ε. και  Ε.Π.Ε.  ͢    το Φ.Ε.Κ. ίδρυσής τους και οι τυχόν τροποποιήσεις του. 
5.2. για Ο.Ε. και Ε.Ε.  ͢   επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού και 
των εγγράφων τροποποιήσεών του. 
5.3. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να 
δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως 
µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 
 
10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
O Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της 
προσφοράς µε την ένδειξη « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και αυτά είναι:  
1. Τεχνική προσφορά. 
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2. ∆ηλώσεις καταγωγής των προσφεροµένων υλικών και της επιχείρησης κατασκευής 
του τελικού προϊόντος, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 του Π.∆. 118/2007. 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
3. Τυχόν ζητηθέντα πιστοποιητικά προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας (π.χ. ISO, 
CE  κ.λ.π.), σύµφωνα µε τα άρθρα 19 και 30 της παρούσας διακήρυξης. 
4. Prospectus (τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων), εφόσον 
απαιτούνται από τη διακήρυξη θα:  

� πρέπει να είναι πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου του προσφεροµένου  
προϊόντος, 

� προσαρτώνται στην τεχνική προσφορά, 
� αναγράφεται  ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας, 
� πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, που 

αναγράφονται στις προσφορές, 
στην αντίθετη περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται. 
 
11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
O Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει: 
Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στην οποία θα αναγράφεται η τιµή (ανά τεµάχιο και συνολικά) και ο 
τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται παρακάτω:  
 
11.1. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 
Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε € συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν 
υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ και θα 
αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. 
Στην προσφορά όλα τα έγγραφα που περιέχουν οικονοµικά στοιχεία, όπως οικονοµική 
προσφορά, εγγυήσεις, κλπ, πρέπει ν’ αναφέρονται µόνο σε  €. 
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε €  ή που θα καθορίζουν σχέση € προς ξένο 
νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 
Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδος και της συνολικής 
τιµής, υπερισχύει η τιµή µονάδος. Εάν το πλήθος των λογιστικών ασυµφωνιών είναι 
σηµαντικό, ή εάν η διόρθωσή τους επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση του συνολικού 
τιµήµατος της προσφοράς, τότε µπορεί να απορριφθεί η προσφορά στο σύνολό της.  
Η στρογγυλοποίηση στην περίπτωση απεικόνισης ή καταβολής ποσού σε € θα γίνεται 
προς τα άνω, αν ο τρίτος αριθµός µετά την υποδιαστολή είναι ίσος ή ανώτερος από το 
πενήντα και προς τα κάτω αν είναι κατώτερος από πενήντα. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και 
σύµφωνα µε τη µονάδα µέτρησης, που αναφέρεται στη διακήρυξη, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός 
µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό ΦΠΑ, θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή 
χωριστά για κάθε µέρος απ’αυτά. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική 
τιµή του προσφερόµενου είδους και όχι στις τιµές των µερών. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες εγγράφως  
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε 
προµηθευτές υποχρεούνται  να παρέχουν αυτά. 
Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
11.2. DUMPING – ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ. 
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Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται 
πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εµπορίας του προϊόντος 
(τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδεκτής εξαγωγικής 
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων 
µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. 
Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν 
έχουν αποδειχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκοσµίου 
Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δε λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης 
Τελωνειακής Ένωσης µε την Ε.Ε., οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά 
τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δε είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης 
κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή 
Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 
∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι 
προσφέροντες προϊόντα προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την 
Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη 
Τουρκία, καθώς και άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο  που 
επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται µε την Ε.Ε. στο πλαίσιο 
ολοκληρωµένης Τελωνειακής  Ένωσης. 
 
11.3. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Η πληρωµή της συµβατικής αξίας, υπόκειται σε κρατήσεις επί της συνολικής καθαρής 
αξίας των ειδών του τιµολογίου, ήτοι: α) ΜΤΠΥ 3%, Χαρτόσηµο 2% επί ΜΤΠΥ, ΟΓΑ 
χαρτοσήµου 20% επί χαρτοσήµου ΜΤΠΥ, ψυχική υγεία 2%, φόρος προµηθευτών 8%, 
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,10% (τέλος χαρτοσήµου 3%, πλέον 
20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) και β) κάθε άλλη νόµιµη κράτηση, που θα επιβληθεί διά 
Νόµου ή Αποφάσεως του ΥΠ. ΟΙΚ.  
 
11.4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α /14-3-1997) και το Π.∆. 
166/2003 (ΦΕΚ 138Α/5-6-2003), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από το άρθρο 
51 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Β/18-6-2008), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107Α/9-5-2013, παραγρ.Ζ, υποπαράγρ. Ζ.5).  
 
12. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους στον παρόντα 
διαγωνισµό για δώδεκα (12) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των δώδεκα (12) µηνών 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 
το Νοσοκοµείο, πριν τη λήξη της, κατ΄ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. 
Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, το Νοσοκοµείο απευθύνει 
έγγραφο ερώτηµα προς τους διαγωνιζοµένους, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, 
αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι διαγωνιζόµενοι 
οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. Σε περίπτωση 
έγγραφης µη αποδοχής της παράτασης, δε συµµετέχουν στη συνέχεια του 
διαγωνισµού και τους επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν οι φάκελοι προσφοράς τους 
και η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, εφόσον δηλώσουν ότι παραιτούνται από κάθε 
υποβολή ένστασης ή άλλης δικαστικής ενέργειας. Σε περίπτωση µη έγγραφης 
δήλωσης περί αποδοχής ή µη της παράτασης, θεωρείται ότι αποδέχονται την πρόταση 
του Νοσοκοµείου για παράταση. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν 
το Νοσοκοµείο κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού 
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εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να 
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν 
τις προσφορές τους. 
Η ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στον αναδεικνυόµενο µε τη χαµηλότερη 
τιµή προµηθευτή µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει 
όµως το διαγωνιζόµενο µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του 
επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 
 
13. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
14. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη 
διακήρυξη. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µε βάση τον πίνακα που της έχει παραδώσει η 
αρµόδια υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 
Οι  δικαιούµενοι  παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, των τεχνικών προσφορών 
τους και δικαιολογητικών. 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων 
δικαιολογητικών και φακέλων τεχνικών προσφορών και µονογράφεται η πρώτη και η 
τελευταία σελίδα των αντιγράφων αυτών και των τµηµάτων τους (εκτός των τεχνικών 
φυλλαδίων). 
Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών και δικαιολογητικών, η αρµόδια 
επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλλαν προσφορά, σε πρακτικό 
το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.  
Oι συµµετέχοντες µπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των 
τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από 
την ηµεροµηνία ανοίγµατος των προσφορών, σε ώρες που θα καθορίζονται από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται 
από την επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι µαζί σε χωριστό φάκελο, ο 
οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην 
Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί 
αρµοδίως. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά 
την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά 
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, µε απόφαση του ∆.Σ. 
του Νοσοκοµείου, αποσφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο, σε ηµεροµηνία και ώρα 
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε 
ειδική πρόσκληση που θα τους αποσταλεί. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, καθώς και οι εγγυητικές επιστολές 
συµµετοχής, για όσες  προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των  τεχνικών, 
οικονοµικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
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επιστρέφονται µε ευθύνη των ενδιαφεροµένων, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
του διαγωνισµού. 
 
 
15. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι 
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄αυτόν, οφείλει 
να υποβάλλει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω, στο άρθρο 
16 της παρούσας. 
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εντός της ως άνω προθεσµίας στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 
Η υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από της παραλαβής του φακέλου, 
αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως 
άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν µπορεί να οριστεί σε χρόνο 
µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και 
στους λοιπούς προσφέροντες, των οποίων οι οικονοµικές προσφορές έχουν 
αποσφραγιστεί. 
Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, προβαίνει στην 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται µε την ως άνω 
πρόσκληση – ανακοίνωση της υπηρεσίας. 
Όσοι δικαιούνται σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαµβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης 
του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόµενοι στην αρµόδια υπηρεσία. 

 
16. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ: 
 
16.1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα 
της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, ήτοι: 

I. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 
της 29.1.1998, σελ. 1), 

II. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, 

III. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48), 

IV. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 

V. κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 

VI. για κάποιο από τα αδικήµατα των άρθρων του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικών 
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
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β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 
γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Για το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας ισχύουν τα εξής: 
Α) Θεώρηση φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας 
µετά την έκδοσή του δεν είναι επιτρεπτή. 
Εξαιρούνται τα φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών ασφαλιστικής ενηµερότητας 
δωδεκάµηνης, εξάµηνης και τρίµηνης διάρκειας τα οποία θεωρούνται ατελώς από την 
Αρχή στην θα προσκοµισθεί το αποδεικτικό ενηµερότητας, µε την επίδειξη του 
πρωτοτύπου κατά τη διάρκεια ισχύος του. Τα θεωρηµένα αυτά φωτοαντίγραφα 
κατατίθενται αντί του πρωτοτύπου και η διάρκεια ισχύος αυτών είναι αυτή που 
αναγράφεται επί του πρωτοτύπου (ΦΕΚ 839/2000-άρθρο 8, παράγραφος 4). 
Β) Θα αφορά όλους τους απασχολουµένους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 
επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους 
ασφαλισµένους στο Ι.Κ.Α. 
Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 
ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, 
συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ και ΑΕ θα 
προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού 
κατά ειδικότητα, στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι 
ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα 
κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση 
που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δε θεωρείται από αρµόδια αρχή, τότε 
ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την 
ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας 
άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας, που έχει την έδρα της η επιχείρηση µε την οποία θα 
βεβαιώνεται το περιεχόµενο κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται 
ένορκη δήλωση, δύναται να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 
Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων β) και γ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ΄αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλµατος, από την αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 
 
16.2. ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα της περίπτωσης α της παραγράφου 14.1.  
β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
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τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία. 
γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως 
άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 
δ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού 
και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης.  
 
16.3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 14.1. και 14.2. αντίστοιχα 
Υπόχρεοι ποινικού µητρώου είναι:  
Για τις Ο.Ε. , Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.  οι ∆ιαχειριστές. 
Για τις Α.Ε.  ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.  
Για κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

     β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου 
εξαµήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ. ν.  2190/1920,  όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄101). όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα). 

     Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια 
Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της 
οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε. σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και 
όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το 
αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης. 
 
16.4. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο Πρόεδρος του ∆.Σ. δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της παραγράφου 14.1.  
β) Τα δικαιολογητικά  
γ) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

      
16.5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

     Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην Ένωση. 

 
16.6 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ∆ΗΛΩΣΗ 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου συµβασιούχου προµηθευτή ορισµένα 
από τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
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καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωσή του ή, στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωσή του ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµοδίου επαγγελµατικού οργανισµού της 
χώρας του, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω 
νοµικές καταστάσεις.  
Η ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά του εντός 
του Φακέλου των δικαιολογητικών. 
 
17. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 
Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, δεν προσκοµίζει ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα 
διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη 
χαµηλότερη τιµή. 
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον 
προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθεξής. 
Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 
Όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του 
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει 
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6, καταπίπτει υπέρ του 
∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. 
Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον 
από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη 
καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων 
του άρθρου 8α του Π∆ 118/2007, εφόσον έχουν ζητηθεί από την παρούσα. 

 
18. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 21 του Π.∆. 
118/2007)  
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα: 
18.1. κατακύρωσης, 
18.2. κατακύρωσης µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την 
∆ιακήρυξη ποσοστού, εφόσον υπάρχει προηγουµένη αποδοχή του προµηθευτή, 
18.3. επαύξησης της ποσότητας µε παράλληλη µετάθεση του χρόνου παράδοσης και 
µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου, 
18.4. εφόσον η τιµή της προσφοράς του µειοδότη υπολείπεται της προϋπολογισθείσας 
αξίας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προβεί στην κατακύρωση επιπλέον ποσότητας, 
µέχρι το νόµιµο όριο επαύξησης, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο α του άρθρου 
21 του Π∆ 118/2007, 
18.5. της κατανοµής της προς προµήθεια ποσότητας, 
18.6. της µαταίωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψής του µε 
τροποποίηση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 
18.7. της µαταίωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγής στη 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης. 
18.8. της οριστικής µαταίωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
 
19. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Πιστοποιητικό προτύπου διασφάλισης της ποιότητας (π.χ. EN ISO 9001 κ.λ.π.), σε 
πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο (αρ. 1 παρ. 2 εδ. β του ν. 4250/2014, ΦΕΚ 
74/26-3-2014) και µεταφρασµένο στην Ελληνική γλώσσα, όπως ειδικότερα 
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περιγράφεται στο άρθρο 30 της παρούσας (Ειδικοί όροι-τεχνικές προδιαγραφές). Αυτό 
εκδίδεται για συγκεκριµένο προϊόν ή σειρά προϊόντων, που ρητά πρέπει να 
αναφέρονται. Είναι δε απαραίτητο να αναγράφεται το µοντέλο και ο τύπος του 
προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί. 
Η µη προσκόµιση των ζητουµένων πιστοποιήσεων και η λήξη ισχύος των 
προσκοµισθέντων αποτελούν αιτία απόρριψης της προσφοράς. 
 
20. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ 
Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις 
εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφεροµένου 
προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθείσης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον 
προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία. 
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις 
ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου 
και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του 
υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας, η 
προσφορά του υπόχρεου δε λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 
 
21. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους  
θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών 
την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα 
δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
ενδιαφεροµένου. 
 
22. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
22.1. ΓΕΝΙΚΑ: Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό 
ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
– µέλος της Ε.Ε. και του Ε. Ο. Χ. και έχει σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών – 
µελών αυτό το δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µπορούν επίσης να προέρχονται και από 
τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή 
πολυµερούς συµφωνίας µε την Ε.Ε. ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη 
συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης 
εγγυήσεων.  
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής 
επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσόν επιβολής προστίµου. 
Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ή συντήρησης των ειδών, 
ο προµηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσµευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, 
να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει το χρόνο καλής λειτουργίας ή 
διατήρησης του είδους, η αξία της οποίας θα καθορίζεται στη διακήρυξη. 
22.2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή απόρριψης να συνοδεύεται από 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ή επί της πίστωσης εκάστου προσφερόµενου 
είδους, µε Φ.Π.Α. 
Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο 
ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας. 
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Εγγυητικές επιστολές συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα 
παραπάνω 22.1. εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα. 
Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι:  
(1)  η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε 
µόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, 
(2)  ο αριθµός της διακήρυξης, 
(3)  το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, 
(4)  η ηµεροµηνία έκδοσής της, 
(5) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. Τυχόν ελλείψεις της 
εγγύησης της συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ 
των υστέρων, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 
προµηθευτή από την υπηρεσία.         
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονοµασία Τράπεζας……………. 
Κατάστηµα……………….. 
(∆/ΝΣΗ-οδός-αριθµός ΤΚ-ΦΑΞ)                        Ηµεροµηνία έκδοσης………………. 
                                                                          €……………………. 
Προς:(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 
απευθύνεται). 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………….€………………… 
 
-Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των €…………..υπέρ της 
εταιρείας……………………∆/νση…………………..δια τη συµµετοχή της εις το 
διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………………………για την 
προµήθεια………………………. σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ…….. διακήρυξή σας. 
-Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή εις τον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 
-Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή 
σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους σας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
-Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
-Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
-Η παρούσα ισχύει µέχρι την…………….. 
-Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 
Τράπεζά µας. 
 
22.3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να 
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής 
αξίας των ειδών, αφαιρουµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  
Eφ’ όσον πρόκειται για µηχάνηµα (τα), η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα 
αντικατασταθεί µετά την παραλαβή του µηχ/τος (των) σε κατάσταση καλής λειτουργίας 
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µε εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας (µε χρόνο ισχύος έως την λήξη της εγγύησης 
του µηχ/τος), ίση µε το 2 % της συµβατικής αξίας του µηχ/τος (των) χωρίς Φ.Π.Α. 
 
23. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
23.1. Η παραλαβή των διαφόρων υλικών και ειδών θα γίνεται από τις αντίστοιχες 
επιτροπές παραλαβών, οι οποίες συντάσσουν µε τον αρµόδιο υπόλογο της διαχείρισης 
γενικού υλικού το πρωτόκολλο παραλαβής, στον οποίο και θα το παραδίδουν 
υπογεγραµµένο.  
Τα προς παραλαβή είδη θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από το προβλεπόµενο από το 
Νόµο παραστατικό (Τιµολόγιο ή ∆ικαιολογητικό Έγγραφο µη Τιµολογηθέντων 
Αποθεµάτων ή ∆ελτίο Αποστολής), το οποίο θα παραλαµβάνει και θα υπογράφει ο 
αρµόδιος υπόλογος της διαχείρισης. 
Στο τιµολόγιο θα υπάρχει οπωσδήποτε το όνοµα και η υπογραφή του εκδώσαντος 
αυτού και θα αναγράφεται σε εµφανές σηµείο ο αριθµός σύµβασης του Νοσοκοµείου 
και το Α.Φ.Μ. του προµηθευτή.  
Η παράδοση των τιµολογίων ή άλλων παραστατικών θα γίνεται όπως ανωτέρω 
αναλυτικά περιγράφεται και σε καµία περίπτωση στα διάφορα τµήµατα του 
Νοσοκοµείου.  
Παραστατικά που παραλαµβάνονται από το Πρωτόκολλο, είτε ταχυδροµικά, είτε 
απευθείας από τον προµηθευτή θα παραδίδονται στην αντίστοιχη διαχείριση, η οποία 
φροντίζει για την ειδοποίηση της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής.  
Είδη και υλικά, που δεν θα παραδίδονται, όπως ορίζεται ανωτέρω, θα θεωρούνται ως 
µη παραληφθέντα. 
23.2. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το ¼ 
αυτού, µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των 
προβλεποµένων κυρώσεων (σχετ. άρ. 26 του Κ. Π. ∆.) ή να µετατίθεται. 
Επισηµαίνεται ότι µετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία 
κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου. 
 
24. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 
Ο ποιοτικός έλεγχος της παραλαβής των υλικών θα διενεργηθεί µε µακροσκοπική 
εξέταση ή µε πρακτική δοκιµασία.  
 
25. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
∆ιευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης παραλαβής και όταν το υλικό κρίνεται 
απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 33 του Π.∆. 118/2007. 
Στις περιπτώσεις που για την παραλαβή υλικού που παρουσιάζει αποκλίσεις απαιτείται 
αποκατάσταση των αποκλίσεων ή καταβολή ποσού έκπτωσης, η προς τούτο 
εκδιδόµενη σχετική απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη. 
Τα προς προµήθεια υλικά δε µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση, 
παρά µόνο µετά την οριστική παραλαβή τους από το Νοσοκοµείο. 
 
26. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
26.1. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 & 2 
του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης 
αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο 
των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο 
αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 
(«παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ποσοστό του παράβολου 
και το ύψος των ανωτέρω ποσών. 
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26.2. Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνοµη, κατά την 
κρίση του, απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής 
προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173/2010).  
Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, από την δι’ οιουδήποτε τρόπου 
λήψη γνώσης της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να 
ασκήσει προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική 
προσφυγή). Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογηµένα εντός 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής.  
 
27. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ   
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά 
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
Οι προσφέροντες, εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές, οφείλουν να είναι γνώστες της 
εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του 
προϊόντος. 
 
28. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) µήνες. ∆ύναται να δοθεί 
παράταση, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες, µε µονοµερές 
δικαίωµα του Νοσοκοµείου για τους δύο (2) πρώτους µήνες (της παράτασης) και µε τη 
σύµφωνη γνώµη του συµβασιούχου προµηθευτή για τους τυχόν επόµενους. Για κάθε 
µήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόµενη ποσότητα, η οποία δεν θα πρέπει 
να είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη µηνιαία που προβλέπει η σύµβαση ή που 
προκύπτει από τη σύµβαση κατ’ αναλογία του συµβασιούχου προµηθευτή. 
 
29. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω 
στοιχεία, όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι µόνο η χαµηλότερη τιµή: 

� Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

� Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
� Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή 
παρεµφερές υλικό. 

� Κάθε άλλο, κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου ουσιώδες στοιχείο, από το οποίο να 
εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προµήθειας υλικού. 

� Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη 
διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή σύγκρισης. 
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή σύγκρισης και 
είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
και της πρόσκλησης. 
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30. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1) Για το ΓΝΑ ΚΑΤ(CPV 98310000-9) συνολικής πίστωσης 90.733,57 € µε ΦΠΑ  
 
Τα προς πλύση είδη λευκού και πράσινου ακάθαρτου ιµατισµού µε τις αντίστοιχες 
µηνιαίες ποσότητες είναι: 

 
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Σεντόνια πράσινα τεµάχια  3.000 Σεντόνια τεµάχια 15.000 
Τετράγωνα 1Χ1 τεµάχια  7.000 Υποσέντονα τεµάχια 8.000 
Τετράγωνα µικρά τεµάχια  3.000 Μαξιλαροθήκες τεµάχια 8.000 
Μπλούζες χειρουργείου τεµάχια 1.500 Κουβέρτες πικέ 1.500 
Μαξιλαροθήκες τεµάχια  500 Στολές προσωπικού 1.500 
Χιτώνια τεµάχια  400  
Παντελόνια τεµάχια  400  
Σάκοι τεµάχια  200  

 
Εκτέλεση εργολαβίας – Παράδοση - Παραλαβή 
 
Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να παραλαµβάνει τον ακάθαρτο ιµατισµό του 
Νοσοκοµείου εντός 24 ωρών από την παραγγελία, καθηµερινά και Κυριακές και αργίες 
και ώρα 7.00 – 8.00. 
Η επιστροφή του καθαρού ιµατισµού στο Νοσοκοµείο θα γίνεται καθηµερινά και 
Κυριακές και αργίες, αφού αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση του 
Νοσοκοµείου και ώρα 7.00 – 8.00. 
Η παραλαβή και η επιστροφή του ιµατισµού, θα γίνεται δια της προσπελάσεως του 
αυτοκινήτου του εργολάβου στο πλησιέστερο σηµείο παραλαβής του Νοσοκοµείου και 
µπροστά σε τριµελή επιτροπή παραλαβής που έχει ορίσει ο ∆ιευθυντής του 
Νοσοκοµείου, η οποία όµως πάντοτε θα είναι πλαισιωµένη και από τον υπεύθυνο 
ιµατιοφύλακα. 
Οι σάκοι µε τον ακάθαρτο ιµατισµό θα τοποθετούνται σε αδιάβροχους σάκους που θα 
διαθέτει ο ανάδοχος και θα κλείνουν αεροστεγώς. Στη συνέχεια, θα µεταφέρονται µε 
καρότσια µεταφοράς ακάθαρτου ιµατισµού στο σηµείο φόρτωσης – εκφόρτωσης. 
Ο ακάθαρτος ιµατισµός θα τοποθετείται στο αυτοκίνητο της εταιρείας του αναδόχου, 
χωρίς να έρχεται σε επαφή µε το έδαφος. 
Η µεταφορά του ακάθαρτου ιµατισµού θα γίνεται µε διαφορετικό αυτοκίνητο από αυτό 
που θα παραδίδει τον καθαρό ιµατισµό στο Νοσοκοµείο. 
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί ενήµερο το Νοσοκοµείο για κάθε αλλαγή που επιφέρει στα 
αυτοκίνητα που θα το εξυπηρετούν. 
Η παραλαβή και η επιστροφή του ιµατισµού από τον ανάδοχο θα γίνεται µε ευθύνη, µε 
δικό του προσωπικό και έξοδα, καθώς και δικά του µεταφορικά µέσα, τα οποία 
υποχρεούται να διατηρεί καθαρά και απολυµασµένα. 
Τα παραλαµβανόµενα από τον εργολάβο είδη πλύσης, θα πρέπει να επιστρέφονται την 
επόµενη ηµέρα, χωρισµένα ανά είδος και συσκευασµένα σε πλαστικούς σάκους 
καθαρούς και απολυµασµένους. Ειδικά ο ιµατισµός των νοσηλευτικών τµηµάτων να 
παραδίδεται σε συσκευασίες των δέκα τεµαχίων. 
Αργίες και απεργίες του προσωπικού του εργολάβου είτε του Νοσοκοµείου δεν θα 
πρέπει να επηρεάζουν την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου. 
Ο καθαρισµός του ιµατισµού θα πρέπει να γίνεται µε απορρυπαντικά εγκεκριµένα από 
το Γενικό Χηµείο του Κράτους και απολυµαντικά εγκεκριµένα από τον Ε.Ο.Φ., τα οποία 
θα εξασφαλίζουν επαρκή και συγχρόνως υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον 
καθαρισµό. 
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Σε περίπτωση που θα δηµιουργηθεί κάποιο πρόβληµα (µη επαρκής καθαρισµός, 
εµφάνιση παθήσεων οφειλοµένων στο χρησιµοποιούµενο απορρυπαντικό), ο 
εργολάβος υποχρεούται να αντικαταστήσει το χρησιµοποιούµενο απορρυπαντικό. 
Απαγορεύεται η χρήση από τον εργολάβο άλλων χηµικών ουσιών κατά την πλύση και 
το σιδέρωµα, όπως π.χ. ποτάσα, βαρυκίνα, χλωρίνη κ.λ.π., που µπορούν να 
καταστρέψουν τον ιµατισµό. 
Το Νοσοκοµείο θα πρέπει να κάνει εντατικούς ελέγχους στα πλυντήρια και τις 
εγκαταστάσεις του εργολάβου, ο οποίος οφείλει να επιδεικνύει φωτοαντίγραφο της 
άδειας κυκλοφορίας των απορρυπαντικών που χρησιµοποιεί. 
Το πλύσιµο και το σιδέρωµα του ιµατισµού θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της 
τεχνικής πλύσης και σιδερώµατος. Οι στολές του προσωπικού, κάθε φορά που 
χρειάζεται, θα σιδερώνονται µε τα χέρια.  
Ο εργολάβος υποχρεούται να παραδίδει απόλυτα και απροφάσιστα τον ακριβή  
ιµατισµό που παρέλαβε την επόµενη ηµέρα από την παραλαβή. Καθυστέρηση 
παράδοσης έστω και ενός τεµαχίου ιµατισµού αποτελεί παράβαση των όρων της 
σύµβασης και επιφέρει ανάλογες κυρώσεις. Αν κατά την παραλαβή του πλυµένου 
ιµατισµού η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει ότι ένα ή όλα τα είδη δεν έχουν πλυθεί 
και σιδερωθεί καλά, τα επιστρέφει στον εργολάβο µε πρακτικό επιστροφής για την 
επανάληψη του πλυσίµατος και σιδερώµατος. 
Στην περίπτωση αυτή ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να τα επιστρέψει πλυµένα 
καλά και σιδερωµένα σε 24 ώρες χωρίς καµία αµοιβή. Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος 
για κάθε απώλεια ή ζηµία στον ιµατισµό του Νοσοκοµείου και υποχρεούται χωρίς καµιά 
αντίρρηση να καταβάλλει την αξία του ιµατισµού που έχασε ή κατέστρεψε. 
Κατά την παράδοση του προς πλύση ιµατισµού πρέπει να συντάσσεται αµέσως από 
την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο όπου θα αναγράφεται το είδος του ιµατισµού 
και οι διαστάσεις. 
Επίσης κατά την παραλαβή και παράδοση του ιµατισµού, ο εργολάβος υποχρεούται να 
είναι παρών ο ίδιος είτε δι' αντιπροσώπου του ενήλικου και εγγράµµατου, του οποίου 
θα πρέπει να έχει καταστήσει γνωστή την ιδιότητα αυτή στο Νοσοκοµείο, που παρέχει 
τις υπηρεσίες του και οποίος θα υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και 
παράδοσης, όπως και τα πρακτικά επιστροφής για την επανάληψη της πλύσης καθώς 
και τα πρακτικά παραβάσεων. 
Για κάθε τυχόν παράβαση του εργολάβου πρέπει να συντάσσεται απαραιτήτως κατά 
την παραλαβή πρακτικό της επιτροπής, το οποίο όµως θα πρέπει να υπογράφεται και 
από τον εργολάβο, ο οποίος µπορεί να σηµειώσει τις αντιπαρατηρήσεις του. Εάν η 
επιτροπή δεν αντικρούει τις αντιπαρατηρήσεις του εργολάβου τότε δηµιουργείται η 
πεποίθηση ότι αυτός έχει δίκιο στις αξιώσεις του. 
Σε περίπτωση που ο εργολάβος ή ο αντιπρόσωπος του αρνηθούν να υπογράψουν τα 
πρακτικά, η επιτροπή είναι υποχρεωµένη να αναφέρει στο πρακτικό την άρνηση, η 
οποία θα αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο κατά την εξέταση της παράβασης. 
 
2) Για το ΕΚΑ (CPV 55000000-0), συνολικής πίστωσης 27.220,07 € µε ΦΠΑ 
 

Τα προς πλύση είδη ακάθαρτου ιµατισµού µε τις αντίστοιχες ετήσιες ποσότητες είναι: 
1.   Σεντόνια  27.000 τεµάχια 
2. Μαξιλαροθήκες  20.000 τεµάχια  
3. Προσόψια   1800 τεµάχια 
4. Κουβέρτες βαµβακερές  1200 τεµάχια 
5. Κουβέρτες µάλλινες 480 τεµάχια 
6. Μπλούζες Ιατρών 500 τεµάχια 
7. Υποσέντονα  9.000  τεµάχια  
8. Κουρτίνες  360 τεµάχια  
9. Τραπεζοµάντιλα  200  τεµάχια   
10. Τραπεζοµάντιλα µεγάλα  αίθουσας, 2µέτρα Χ 1µέτρο µε πιέτες, 1 τεµάχιo 
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Ο προµηθευτής καθαρισµού ακάθαρτου ιµατισµού είναι υποχρεωµένος να 
παραλαµβάνει τον ακάθαρτο ιµατισµό του Ε.K.Α εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση 
και να τον επιστρέφει απολύτως καθαρό και καλά σιδερωµένο. 
Η παραλαβή και η επιστροφή του ιµατισµού από τον εργολάβο θα γίνεται µε έξοδα του 
και δικά του µεταφορικά µέσα που θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυµασµένα. 
Επίσης η παραλαβή και η επιστροφή του ιµατισµού θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ώρες 
(10-12) µε την προσπέλαση του αυτοκινήτου στο πλησιέστερο σηµείο παραλαβής του 
Ε.K.Α και µπροστά σε τριµελή επιτροπή παραλαβής που έχει ορίσει η ∆ιεύθυνση  του 
Ε.K.Α. 
Τα παραλαµβανόµενα είδη από τον εργολάβο θα πρέπει να επιστρέφονται µέσα σε 
δύο ηµέρες, χωρισµένα σε είδη και συσκευασµένα σε σάκους καθαρούς και 
απολυµασµένους. 
Ο καθαρισµός του ιµατισµού θα γίνεται µε απορρυπαντικό για το οποίο έχει εκδοθεί 
άδεια κυκλοφορίας και το οποίο θα εξασφαλίζει επαρκή και συγχρόνως υγιεινό 
καθαρισµό. Σε περίπτωση που θα δηµιουργηθεί κάποιο πρόβληµα (µη επαρκής 
καθαρισµός, εµφάνιση παθήσεων οφειλοµένων στο χρησιµοποιούµενο απορρυπαντικό 
κ.λ.π.), ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει το χρησιµοποιούµενο 
απορρυπαντικό. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση από τον εργολάβο άλλων χηµικών ουσιών κατά την 
πλύση,  που µπορούν να καταστρέψουν τον ιµατισµό. 
Η επιτροπή παραλαβής του  Ε.K.Α  µπορεί να κάνει τακτικούς ελέγχους στα πλυντήρια 
του εργολάβου, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να επιδεικνύει επικυρωµένο 
φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του απορρυπαντικού το οποίο χρησιµοποιεί. 
Το πλύσιµο και το σιδέρωµα θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της τεχνικής 
πλυσίµατος και σιδερώµατος. Ο εργολάβος υποχρεούται να παραδίδει απροφάσιστα 
ακριβώς τον ιµατισµό που παρέλαβε µέσα σε δύο εργάσιµες ηµέρες. Καθυστέρηση 
παραδόσεως έστω και ενός ρούχου αποτελεί παράβαση των όρων της σύµβασης. 
Αν κατά την παραλαβή του πλυµένου ιµατισµού η Επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει 
ότι ένα ή όλα τα είδη δεν έχουν πλυθεί ή σιδερωθεί καλά, τα επιστρέφει στον εργολάβο 
µε πρακτικό επιστροφής για την επανάληψη του πλυσίµατος ή σιδερώµατος. Στην 
περίπτωση αυτή ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να τα επιστρέψει πλυµένα καλά και 
σιδερωµένα σε εικοσιτέσσερις ώρες χωρίς καµιά ιδιαίτερη αµοιβή. 
Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για κάθε χάσιµο ή ζηµιά του ρουχισµού του ιδρύµατος 
και υποχρεούται χωρίς καµιά αντίρρηση να καταβάλλει την αξία του ρουχισµού που 
έχασε ή κατέστρεψε. 
Η αξία του ρουχισµού θα καταλογίζεται σε βάρος του εργολάβου κατόπιν 
γνωµοδοτήσεως της αρµόδιας επιτροπής προµηθειών. 
Κατά την παραλαβή και παράδοση του ιµατισµού ο εργολάβος υποχρεούται να είναι 
µπροστά ή αντιπρόσωπος του ενήλικας και εγγράµµατος, ο οποίος θα πρέπει να έχει 
καταστήσει γνωστή την ιδιότητα αυτή στο ΕΚΑ και ο οποίος θα πρέπει να υπογράφει τα 
σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης, όπως και τα πρακτικά επιστροφής 
για την επανάληψη της πλύσεως καθώς και τα πρακτικά παραβάσεων. 
Για κάθε τυχόν παράβαση του εργολάβου θα συντάσσεται απαραιτήτως κατά την 
παραλαβή πρακτικό της επιτροπής, το οποίο θα υπογράφεται και παρά του 
εργολάβου, ο οποίος µπορεί να σηµειώσει τις αντιρρήσεις του επί της αναγραφόµενης 
παράβασης. 
Σε περίπτωση που ο εργολάβος ή ο αντιπρόσωπός του αρνηθούν να υπογράψουν τα 
πρακτικά, η επιτροπή θα αναφέρει στο πρακτικό την άρνηση, η οποία θα αποτελεί 
επιβαρυντικό στοιχείο κατά την εξέταση της παραβάσεως από την επιτροπή 
προµηθειών. Ο ανάδοχος οφείλει να παραλαµβάνει τον ακάθαρτο ιµατισµό εντός 24 
ωρών από την ειδοποίηση, µε δικά του µεταφορικά µέσα και έξοδα και κατά τις 
εργάσιµες ώρες (8 π.µ. – 10.π.µ.) και να τον επιστρέφει εντός δύο (2) ηµερών µέσα σε 
καθαρούς και απολυµασµένους σάκους, χωρισµένα κατά είδη. 
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Ο καθαρισµός πρέπει να γίνεται µε απορρυπαντικά που έχουν άδεια κυκλοφορίας 
(απαγορεύεται η χρήση χηµικών ουσιών). 
 

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος 
διαγωνισµός από νοσοκοµείο που υπάγεται στην υγειονοµική περιφέρεια ή 
όποιος άλλος διαγωνισµός από κεντρική αναθέτουσα αρχή, η τυχόν 
υπογεγραµµένη σύµβαση θα διακοπεί. 
 

 
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ 
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Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η      ∆ Η Λ Ω Σ Η 
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 
 

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

 

 
Προς (1) 
  

 
ΤΗΝ 1

η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ –  

ΚΑΤ-ΕΚΑ 

 
 Όνοµα 
 

 
 

 

Επώνυµο 

 
 

 
Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα 
 

 

 
Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας 
 

 

 
Ηµεροµηνία γέννησης (2) 
 

 
   

 
Τόπος γέννησης 
 

 
  

 
Αριθµός δελτίου Ταυτότητας 
 

 

 

 
τηλέφωνο 

 
 

 
Τόπος κατοικίας 
 

  
  
Οδός 

 
                 

 
Αριθµός  

 
 

 
Τ.Κ. 

 
 

 
Αρ.  τηλεοµοιοτύπου (FAX) 
 

 
 

 
∆/νση 
ηλεκτρ.ταχυδροµείου 
(E-mail) 

 

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 
του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας 
…………………………………………………………………………….…………………………………………….., 
ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς µου στον ΤΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
(αρ. διακ. 41/2014)  για την παροχή υπηρεσιών πλυσίµατος και στεγνού καθαρισµού  για ένα έτος:                                                                                                             
α.  δεν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην 
περίπτωση  (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007,ήτοι :  

� συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου ( EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

� δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26
ης

 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου ( EE L 
358 της 31.12.1998, σελ. 2) . 

� απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48 ). 

� νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10

ης
 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (  EE L 
166  της 28.6.1991, σελ 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ,  EE L 344  της 28.12.2001, σελ 76) η οποία 
ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 ( Α΄305). 

� Για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

� Για κάποιο από τα αδικήµατα +--των παρακάτω άρθρων του Αγορανοµικού Κώδικα , σχετικά 
µε την άσκηση της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας , ήτοι : 
-   30 , παρ. 7,9,11,12, και 14 
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-   31, παρ. 4,5, και 6 
-   32, παρ. 4 και 5  
-   35, παρ. 5 
β. δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ( περίπτωση 2, εδάφιο α της παραγράφου 
2, του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007). 
γ. δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του κν. 2190/1920 ( όπως εκάστοτε ισχύει ) ή ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990 (Α΄101) ( όπως εκάστοτε ισχύει ) ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 
δ. είµαι ενήµερος,-η ως προς τις φορολογικές µου υποχρεώσει και ως προς τις υποχρεώσεις µου, που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας και επικουρικής) . Παραθέτω όλους τους φορείς 
στους οποίους καταβάλλω τις εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, ήτοι: 
ε. είµαι εγγεγραµµένος στο ………………………………….. Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµα κατά την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι …………………………………………………………………………… 
στ. δεν τελώ σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ζ. αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών των 
παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 20 του ιδίου Π.∆. 
η. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα ( αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 
θ.  ότι έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

 
Ηµεροµηνία  

                                                                                                                 Ο/Η ∆ΗΛ…… 
  

  (Υπογραφή+Σφραγίδα) 
 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή αρχή ή η υπηρεσία του δηµοσίου τοµέα, που 

απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου  η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται                                                       
από τον δηλούντα ή την δηλούσα 
 
 (συνέχεια από την 1

η
 σελίδα) 
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ΣΥΜΒΑΣΗ Νο …………… 

«……………………………………………………………………» 
………………. € µε ΦΠΑ 

 
Στην Κηφισιά, σήµερα ………………., οι συµβαλλόµενοι 
 
α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ, Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΦΜ 
998965064, ∆ΟΥ Κηφισιάς, εφεξής Νοσοκοµείο, εκπροσωπούµενο από τον 
∆ιοικητή Ευάγγελο Ι. Βουµβουλάκη και 
  

β) …………………………………………………….. ΑΦΜ …………………, ∆ΟΥ 
………………., εφ΄εξής Ανάδοχος, εκπροσωπούµενη από τον ∆ιαχειριστή 
………………………….., 
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η ……………………………………αναδείχθηκε ανάδοχος ………………………………, 
µε την απόφαση ∆Σ ………………………….., µετά από ……………………διαγωνισµό 
(…………………). 
 
Άρθρο 1. Αντικείµενο, τίµηµα, δέσµευση πιστώσεων, διάρκεια 
 
Αντικείµενο: …………………………………………………………………………………….. 
 
Τίµηµα: ………………………… € πλέον ΦΠΑ, ήτοι ………………………… € µε ΦΠΑ. 
Βαρύνει τον κωδικό ……………….  του προϋπολογισµού έτους 2014. 
 
∆έσµευση πιστώσεων: Έτος, ……………………. € µε ΦΠΑ, Α∆Α ………………… 
 
∆ιάρκεια: …………………………………… 
 
∆ύναται να δοθεί παράταση, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα 
ισχύος της σύµβασης και πάντως τους δώδεκα (12) µήνες, µε µονοµερές δικαίωµα του 
Νοσοκοµείου για τους δύο (2) πρώτους µήνες (της παράτασης) και µε τη σύµφωνη 
γνώµη του συµβασιούχου προµηθευτή για τους τυχόν επόµενους. Για κάθε µήνα 
παράτασης, θα ορίζεται ρητά η παραδιδόµενη ποσότητα, η οποία δεν θα πρέπει να 
είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη µηνιαία, που προβλέπει η σύµβαση ή που 
προκύπτει από τη σύµβαση, κατ’αναλογία του συµβασιούχου προµηθευτή.          
 
Άρθρο 2. Παραλαβή ειδών, τιµολόγηση, εξόφληση 
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής, η οποία συντάσσει το 
πρωτόκολλο παραλαβής. Αντίγραφο αυτού παραδίδεται στον Ανάδοχο, για να εκδώσει 
το αντίστοιχο τιµολόγιο, που πρέπει να αναφέρει και τον αριθµό της σύµβασης, εκτός 
από τα στοιχεία που ορίζει ο Νόµος. 
Τιµολόγια που εκδίδονται πριν από τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής δεν είναι 
αποδεκτά και επιστρέφονται στον εκδότη. 
Τα τιµολόγια παραδίδονται ΜΟΝΟ στη ∆ιαχείριση ή στο Πρωτόκολλο. Εξοφλούνται µε 
χρηµατικό ένταλµα, µέσα στη νόµιµη προθεσµία. 
 
Άρθρο 3. Πληρωµή 
Η πληρωµή του προµηθευτή γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν. 2469/1997 
(ΦΕΚ 38Α /14-3-1997) και το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138Α/5-6-2003), όπως ισχύει µετά 
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την τροποποίησή του από το άρθρο 51 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Β/18-6-2008). 
 
Άρθρο 4. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύµβασης ο προµηθευτής παρέδωσε στο 
Νοσοκοµείο την επισυναφθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τραπέζης                 
………………………………… µε αριθµό                               ηµεροµηνία                                    
Αξίας €………… και λήξεως …………... 
 
Άρθρο 5. Κρατήσεις 
α) ΜΤΠΥ 3%, Χαρτόσηµο 2% επί ΜΤΠΥ, ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί χαρτοσήµου 
ΜΤΠΥ, ψυχική υγεία 2%, φόρος προµηθευτών 8%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων 0,10% (τέλος χαρτοσήµου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ), β) κάθε 
άλλη νόµιµη κράτηση, που θα επιβληθεί διά Νόµου ή Αποφάσεως του ΥΠ. ΟΙΚ. 
 
Άρθρο 6. Εκχώρηση απαιτήσεων 
Εκχώρηση των απαιτήσεων του Αναδόχου από την παρούσα σύµβαση επιτρέπεται 
µόνο στις Τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και στις εταιρείες διαχείρισης 
απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90 (ΦΕΚ 147/15-11-90). Αν 
τα τιµολόγια είναι εκχωρηµένα, να αναγράφεται σε εµφανές σηµείο τους η Τράπεζα ή η 
εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. 
Αν οι απαιτήσεις έχουν εκχωρηθεί, αλλά εκ παραδροµής εκδοθεί ένταλµα και επιταγή 
στο όνοµα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να αποδώσει στην Τράπεζα ή στην 
εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων τα ποσά που έχει εισπράξει.  
 
Άρθρο 7. Λοιποί όροι 
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς και αζηµίως τη σύµβαση, 
µετά από έγγραφη ενηµέρωση του Αναδόχου έναν µήνα πριν. Ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται αποζηµίωσης σε περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ της σύµβασης, ιδίως 
αν δεν παρουσιάστηκε ανάγκη εκτέλεσης του έργου. Καταγγελία, διακοπή ή 
αναθεώρηση της σύµβασης επιτρέπεται µόνον εάν το επιβάλει ο Νόµος ή το δηµόσιο 
συµφέρον. 
 
Άρθρο 8. ∆ωσιδικία 
Η επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την εφαρµογή της παρούσας 
υπάγεται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Αθήνας. 

 
Μετά την ανάγνωση και τη βεβαίωση της παρούσας, οι συµβαλλόµενοι υπέγραψαν ένα 
πρωτότυπο αυτής και ο Ανάδοχος έλαβε αντίγραφο. 
 
Οι συµβαλλόµενοι 

 
 
Για τον Ανάδοχο  Για το Νοσοκοµείο 

  

 Ευάγγελος Ι. Βουµβουλάκης 
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