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6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ 2 6  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 10693 
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΚ 21100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
Δ/νση Διοικητικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
Τμήμα Οικονομικό ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Γραφείο Προμηθειών  
Πληρ/ίες: Δήμητρα Μπουμπουρέκα 
ΤΗΛ.27523 61139                          ΠΡΟΣ: 
FAX: 27520 2 2 2 7 2 Κ Α Θ Ε      Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο 
Email: dboumpoureka@gnn.gov.gr 

 
                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3 0 /2021 

 
            για την Ανάδειξη Αναδόχου, για την Υπηρεσία 

 

 
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ»,  

CPV         71335000-5  του Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Ναυπλίου 

 
Συνολικού προϋπολογισμού : 4.340,00€   (κατ’ αποκοπή τίμημα)                                                                                                            

                            συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ΑΕ 0429 

 

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

mailto:vgiannakea@gnn.gov.gr
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1. Αναθέτουσα Αρχή 
 

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

 
 

Επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν. Μ. Ναυπλίου 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ασκληπιού & Κολοκοτρώνη 

Πόλη Ναύπλιο 

Ταχυδρομικός Κωδικός 21100 

Χώρα1 Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS2 EL651 

Τηλέφωνο 27523-61139 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) dboumpoureka@gnn.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 Δήμητρα Μπουμπουρέκα 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.gnn.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν. Μ. Ναυπλίου και ανήκει στην 6η 
Υγειονομική Περιφέρεια. 

 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Υπηρεσιών Υγείας. 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας 4 

α) Τα έγγραφα της πρόσκλησης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.gnn.gov.gr στην διαδρομή: Αρχική Σελίδα – Διαγωνισμοί & 

Διαβουλεύσεις 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ανωτέρω αρμόδια για πληροφορίες : στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο : 27523-61139 ή στο FAX: 27520 22272 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1        Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
2        Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που 

διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016 
4       Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16

mailto:vgiannakea@gnn.gov.gr
http://www.gnn.gov.gr/
http://www.gna.gr/
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1.2 Θεσμικό πλαίσιο 
 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως5: 

 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»6, της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των 
υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 
(Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με 
«προνομιακό φορολογικό καθεστώς»7. 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την  

 
5 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την κείμενη 

νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως την 
επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης 

προσαρμογής των εν λόγω όρων. 
6       Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 

του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ 
(1.000.000,00 €) 

7  Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε  έτος. 
Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) & ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
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  ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» 

(ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 

 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α’/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016)-Μέτρα για 
την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 του ν.4782/2021 ( ΦΕΚ Α’36/09-03-2021 ) «Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 
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Τις Αποφάσεις και έγγραφα: 
 

i. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 196/19.10.2021 ΑΔΑΜ:21REQ009390557  πρωτογενές αίτημα. 

ii. Η υπ’ αριθ. Πρωτ. 1253/2.11.2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6Α3Φ46907Β-Λ3Σ 

iii. Την υπ’ αριθμ. 33η/25.10.2021 πράξη (θέμα12ο)  με ΑΔΑ: ΨΓΡ14690Β4-Υ5Π απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας. 

iv. Την υπ’ αριθμ. 22η /10-12-2020 πράξη Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα 41ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 

10131/04-12-2020 Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης Ετησίων Επιτροπών του έτους 2021. 

 

 

1.3 Προθεσμία παραλαβής προσφορών 
 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 08.12.2021 Ημέρα Τετάρτη και 
Ώρα 10:00 μ.μ. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ή να αποσταλούν με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν 
φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την παραπάνω ημέρα και ώρα. 

Η πρόσκληση θα διενεργηθεί την Τετάρτη 08 .12.2021 και ώρα 13:00 π.μ. στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αργολίδας-Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου. 

 

 

1.4 Δημοσιότητα 
 

 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος και το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο http://www.eprocurement.gov.gr. 

Η παρούσα όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.gnn.gov.gr στην διαδρομή : Aρχική Σελίδα ► Διαγωνισμοί 
& Διαβουλεύσεις. 

2.Χρόνος ισχύος των προσφορών8 
 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν είκοσι 

(120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας της πρόσκλησης. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 

κανονική. 

 

3. Κριτήρια Ανάθεσης 
 

 

Κριτήριο ανάθεσης9 

Κριτήριο ανάθεσης10 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) 11 

 
4. Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή Υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ». 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gna.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει 12 τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

5. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
 

 

5.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας , 

για το σύνολο της προκηρυχθείσας παροχής υπηρεσιών. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το  είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής13. 

5.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.3 της παρούσας 
πρόσκλησης. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει την 

πρόσκληση, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 1.3 της παρούσας. Η 

αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι 

ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 

που διεξάγει τον διαγωνισμό στη διεύθυνση : Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας –Ν. Μ. 

Ναυπλίου- Ασκληπιού & Κολοκοτρώνη - Τ.Κ. 21100 με την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την 

ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

8       Άρθρο 97 ν. 4412/2016 

9 Άρθρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 

10 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 
του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που 
επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να 
αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν 
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ 

και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 
11 Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής. 
12      Άρθρο 86 ν.4412/2016. 
  13      Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.
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Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή: επωνυμία ή ονοματεπώνυμο φυσικού 

προσώπου & απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e- mail). 

 

ΠΡΟΣ 

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν. Μ. Ναυπλίου 

Ασκληπιού & Κολοκοτρώνη  

Ναύπλιο, ΤΚ 21100  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
του..........................................................................................…………  

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

 
για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   

με Αριθ. Πρωτ.  ...........…     

για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών : «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» 

 

 
Καταληκτική  προθεσμία υποβολής προσφορών 08.12.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα  10:00 μ.μ. 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους εντός του κύριου φακέλου τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής » στον οποίο   περιλαμβάνονται 

τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 

την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 

περίπτωση απαιτούμενα και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 

την παρούσα. 

 (γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά . 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία 

υποβολής του άρθρου 1.3 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 

μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός 

φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, 

στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγησή της. 

 

 
5.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

 

5.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού14 τα ακόλουθα : 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία ως 

προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών με ποινή αποκλεισμού είναι τα ακόλουθα : 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης στο οποίο συμμετέχουν οι οικονομικοί 
φορείς και δηλώνεται ότι: 

 Οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης, 

 Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι 
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή και αληθή. 
 Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της παρούσας πρόσκλησης. 
 Συμμετέχουν σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 
  Ότι αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών «Σύνταξη φακέλου πυροπροστασίας και συναφών εργασιών 

για χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφαλείας της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναύπλιου> 

          όπως αυτή αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  της παρούσας, για την οποία υποβάλουν προσφορά 
 

 
Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση αφορά: 

α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. 

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ) Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) 

Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, το φυσικό πρόσωπο. 

ε) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία υπογραφής μετά την δημοσίευσης της παρούσας για υποβολή 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, 
ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη, σύμφωνα με το Ν.4250/2014, άρθρο 3. 
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2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι: 
 δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 

α) για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016 

β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας 

14 Βλ. άρθρο 93 του ν. 4412/2016 

 δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δε δικασμένου,σύμφωνα με τις διατάξεις της 
χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή. Η υποχρέωση 
αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 
λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών(Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο,καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας (να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή του, διαφορετικά 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί τρεις(3) μήνες πριν την υποβολή 

του). 

4. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας: (να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή του, διαφορετικά 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί τρεις(3) μήνες πριν την υποβολή 

του). 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου (3μήνου) 
πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός 
φορέας δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.2190/1920,όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 
1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται 
σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου (3μήνου) 
πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός 
φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού, αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς εξυγίανσης και περί μη υπαγωγήςστο άρθρο 99. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

7. Πιστοποιητικό μέλους σε ισχύ της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., αν πρόκειται για Νομικά 
Πρόσωπα. 

8. Καταστατικό Εταιρείας (εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση . 

5.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΙΙΙ της 
παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
 

5.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά15 συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
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(χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στην παρούσα & σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσης. 

Τιμές 

Η τιμή της παρεχόμενης Υπηρεσίας δίνεται ολογράφως και αριθμητικά σε ευρώ. 16 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως 

απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 

και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη. 
 

5.5 Λόγοι απόρριψης προσφορών17 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 
σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 5.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 5.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 
προσφορών), 5.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
5.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 6.1.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) της παρούσας,18 

β) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας 
ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα 
άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

γ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ «Απαιτήσεις/ Τεχνικές Προδιαγραφές» 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. ε) η 

οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

ζ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 
κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση 
με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

η) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις 
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

θ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ι) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ια) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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15 Άρθρο 95 του ν. 4412/2016 
16 Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ. λίτρα κ.α. 
17 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 

18 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 

 

6. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

6.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 

 

6.1.1 Αποσφράγιση προσφορών19 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, αποσφραγίζει τους κυρίως 

φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής, με την επιφύλαξη των πτυχών 

εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

 Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την 

καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

 

 Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές 

καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. 

 

 Θα συνταχθεί ένα ενιαίο πρακτικό, το οποίο επικυρώνεται με απόφαση της Αρχής, η οποία 

κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

 

 Στην περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών τιμών ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 88 του ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 32 του ν. 4782/2021 . 

 

 Στην περίπτωση Ισότιμων προσφορών ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 90 του ν. 4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 33 του ν. 4782/2021 . 

 

 Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 

εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον πρώτο σε 

κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού. 

 

6.2 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης20 
 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να 

προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του (εφόσον υπάρχει) και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 

διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 

εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 7 του 

ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν.4782/2021. 

 
19 Άρθρο 221Α του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν.4782/2021. 
20      Άρθρο 105 του ν. 4412/2016 

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,ο 

ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 

συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ, σύμφωνα 

με το άρθρο 105 παρ. 8 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν.4782/2021. 

 

6.3 Έννομη προστασία 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 

αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας 

αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο αποφαίνεται 

αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής 

προσφυγής. 

 Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε 

τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

6.4        Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η 

ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας 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. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 
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Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. 

Το ύψος του ανωτέρω παραβόλου, μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.3 στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

6.5     Ματαίωση Διαδικασίας 
 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 46 του ν.4782/2021. 

7. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

7.1.1 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατι- κού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την Ανα- 

θέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του τους όρους της πρόσκλησης. 

 Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπη- 

ρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 

απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσε- 

ων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύµβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθε- 

σίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 

 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την υπηρεσία, σύµφω- 

να µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επι- 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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µέρους εργασίες, που αυτό περιλαµβάνει, διαθέτοντας άτοµα µε την απαιτούµενη εµπειρία, τε- 

χνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύµβασης. 

 Ο Ανάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 

µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής . 

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που 

απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

 

 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι : 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 

και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της 

σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 

υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 

υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 

αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 

προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης21. 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 

μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό 

περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

7.1.2 Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης 
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα 

προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 7.3, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 

σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 

επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 
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τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 

γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 

εκπρόθεσμου. 

Αν η υπηρεσία είναι διαιρετή και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 

καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία 

του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή 

τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 

αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων 

και του εκπρόθεσμου. 

7.2 Διάρκεια της σύμβασης 
 

7.2.1 Η διάρκεια της σύμβασης  προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(Παράγραφος Δ.3(Δ.3.1- Δ.3.9)  της παρούσης  

 

7.3 Τροποποίηση της Σύμβασης 
 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 

 

7.4 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
 

H παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, 

που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1622 

21 Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
22 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 
των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες” , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 
του ν.4782/2021. 

 

 

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

8.1 Τρόπος πληρωμής23 
 

8.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201624, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

8.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 25 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201626 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)27 . 

δ) Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας για Υπηρεσίες 8% επί του καθαρού ποσού 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν. Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

23  Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια 
του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην 
περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, 
κανονιστικών αποφάσεων. 

24      Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021. 
25      Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
26 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την  

εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

27 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφορά την ανάδειξη Αναδόχου ο 

οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ», με CPV 71335000-5 που είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών του 

Γ.Ν. Αργολίδας -Ν.Μ. Ναυπλίου, που βαρύνει τον ΚΑΕ 0429 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής ( ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΗ ΤΙΜΉ 

τιμή). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 4.340,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(κατ 

αποκοπή τίμημα) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 
 

  Η οικονομική  προσφορά  περιλαμβάνει    το σύνταξης του φακέλου Πυροπροστασίας    , όπως 

αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙΙ  ( ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) της παρούσας πρόσκλησης και θα 

συνταθεί ως ακολούθως:   

Για την ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ> 

Το ποσό ( ολογράφως   και αριθμητικά )  των   …………….   πλέον ΦΠΑ 24%   και με ΦΠΑ 

 
 
 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

2 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Απαιτήσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ», Προϋπολογισμού: 4.340,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% - κατ’ αποκοπή τίμημα) 

 
 
Α) Τεχνική περιγραφή 

Το έργο αφορά την εκπόνηση:  

1) Μελέτης Ενεργητικής και Παθητικής πυροπροστασίας της Νοσοκομειακής Μονάδας Ναυπλίου σύμφωνα με 

τη Πυροσβεστική Διάταξη 18/2019 (Aριθμ. 12609 Φ.700.18 / Β ́ 1514), τη σύνταξη και υποβολή Φακέλου και 

συναφών δικαιολογητικών στη Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου και τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων 

διαδικασιών για τη χορήγηση πιστοποιητικού Πυρασφάλειας  

2) Μελέτης και τευχών εργασιών για την εγκατάσταση πρόσθετων μέτρων Ενεργητικής και Παθητικής 

Πυροπροστασίας που θα προκύψουν από τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο – Μελετητή, ο οποίος υποχρεούται να 

ακολουθήσει την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει. 

Β) Στοιχειά κτιριακών εγκαταστάσεων 

Η Ν.Μ. Ναυπλίου στεγάζεται σε εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 5.722,00 τ.μ. εντός οικοπέδου εκτάσεως 

6.014,00 τ.μ.. Το κεντρικό κτίριο αποτελείται από τέσσερις (4) ορόφους: Υπόγειο – Ισόγειο – Ά όροφος – ΄Β 

όροφος (Δώμα).  

Το υπόγειο περιλαμβάνει το Λεβητοστάσιο και Αποθήκες – αρχεία. Το Ισόγειο διαθέτει Προθάλαμο, Επείγοντα 

(ΤΕΠ), Ιατρεία, Βραχείες κλίνες, Σηπτικό Χειρουργείο, Μικροβιολογικό Τμήμα, Στάσεις Αδελφών, Κουζίνα, 

Γραφεία Διοίκησης, Ιατρών και χώρους αναμονής. Στον  Ά όροφο υπάρχουν Κλινικές (Παθολογική, 

Χειρουργική, Μαιευτική, κτλ), Αίθουσες Χειρουργείων, Κουζίνα, Βοηθητικού χώροι προσωπικού και Γραφεία 

Ιατρών. Ο ΄Β όροφος περιλαμβάνει Γραφεία, κλίνες Ιατρών, αίθουσα τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και 

Αποθήκες – Αρχεία.  

Στον προαύλιο χώρο του κεντρικού κτιρίου και περιμετρικά εντός του οικοπέδου υπάρχουν εγκαταστάσεις 

Αερίων, Ηλεκτρολογείου, Γεννήτριας (Η/Ζ), Υποσταθμού μέσης και χαμηλής τάσης (Υ/Σ ΜΤ και Χ.Τ.), 

Θυρωρείο, Βοηθητικοί χώροι και Εκκλησία. 

Γ) Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής   
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Το Νοσοκομείο – Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται, στα πλαίσια της ομαλής περάτωσης των εργασιών, να 

διευκολύνει τον Ανάδοχο – Μελετητή στο έργο του και συγκεκριμένα: 

 Να παρέχει κάθε γραπτή ή προφορική πληροφορία που αφορά το αντικείμενο της ανάθεσης. 

 Να εξουσιοδοτήσει τον Ανάδοχο - Μελετητή να επικοινωνεί απευθείας με την Πυροσβεστική Υπηρεσία 

για να διεκπεραιώσει οποιαδήποτε εργασία προκειμένου να χορηγηθεί το συντομότερο το 

πιστοποιητικό πυροπροστασίας. 

 Να χορηγήσει εντός 10 ημερών από το αίτημά του όλα τα διαθέσιμα στοιχεία (Κατόψεις κτιρίου, 

υπάρχουσες μελέτες πυρασφαλείας παλαιοτέρων ετών, κ.λπ.) που κατέχει σε έντυπη μορφή, 

προκειμένου να τα λάβει υπόψη του ο Ανάδοχος. 

  Να υλοποιήσει το συντομότερο δυνατόν ότι τυχόν παρατηρήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

ανακύψουν, ώστε ο Ανάδοχος – μελετητής να μπορεί απρόσκοπτα να εκτελέσει τις εργασίες του, για 

να επιτευχθεί τελικά η χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας 

Δ) Τεχνικές προδιαγραφές 

Ο Ανάδοχος – Μελετητής υποχρεούται να διεκπεραιώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ανανέωση του 

πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Οι απαιτούμενες δράσεις, εργασίες, υπηρεσίες και συντάξεις φακέλων θα 

παρασχεθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 4.340,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (κατ’ αποκοπή τίμημα). 

Δ.1 Αντικείμενο εργασιών 

Η έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, περιλαμβάνει την διενέργεια αυτοψίας και την σύνταξη 

Έκθεσης Επιθεώρησης από τον Αξ/κό του Π.Σ., προτείνοντας τα αναγκαία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. 

Πρωταρχικός έλεγχος έχει ήδη πραγματοποιηθεί κι έχει ζητηθεί: α) να επικαιροποιηθούν τα σχέδια της Ν.Μ. 

Ναυπλίου β)  η μελέτη  που θα υποβληθεί  να είναι σύμφωνα με τη Πυροσβεστική Διάταξη 18/2019 (Aριθμ. 

12609 Φ.700.18 / Β ́ 1514). Εφόσον αυτά πραγματοποιηθούν, συνταχθεί και κατατεθεί ο Φάκελος 

Πυροπροστασίας και υλοποιηθούν τα πρόσθετα μέτρα, τότε χορηγείται πιστοποιητικό από την οικεία Π.Υ. 

Για τις Μονάδες Υγείας και Πρόνοιας τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας καθορίζονται από τη ΠΔ 18/2019 

(Aριθμ. 12609 Φ.700.18 / Β ́ 1514) και τις γενικές διατάξεις αυτής, το Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80 / Ά 7-5-2018) και 

τη ΠΔ 15/2014 (ΦΕΚ 3149/Β` 24.11.2014) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Έτσι επιβάλλονται: 

 Σήμανση – οριοθέτηση και σχεδιαγράμματα οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου  

 Διαμερισματοποίηση - υπολογισμός πυροδιαμερισμάτων. 

 Φωτισμός και σήμανση ασφαλείας 

 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή διοξειδίου του άνθρακα ή άλλου κατασβεστικού μέσου 

ανάλογα το χώρο και τη χρήση του 
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 Πυροσβεστήρες οροφής στο λεβητοστάσιο της μονάδας και τις δεξαμενές (ως εναλλακτικό αυτόματο 

σύστημα) 

 Σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης στους επικίνδυνους χώρους, όπως πχ μηχανοστάσιο ανελκυστήρων 

και Υ/Σ . 

 Σύστημα τοπικής εφαρμογής στους χώρους όπου υπάρχουν γυμνές φλόγες (κουζίνα). 

 Σύστημα συναγερμού και πυρανίχνευσης με κατάλληλου τύπου ανιχνευτές, αναγγελτήρες, σειρήνες και 

πίνακες  

 Μόνιμο πυροσβεστικό υδροδοτικό δίκτυο σε κτίρια με περισσότερες από 100 κλίνες. 

Δ.2 Δικαιολογητικά  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει το Νοσοκομείο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για 

έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας και να χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας, είναι αυτά που 

καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. 3021/19/6/1986 (Β΄ 847), στην Π.Δ. 13/2013 (ΦΕΚ 1586/Β` 21.6.2013), στην ΠΔ 

18/2019 (Aριθμ. 12609 Φ.700.18 / Β ́ 1514) και μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει: 

 Σχέδια κατόψεων εις τριπλούν, με κλίμακα 1:50 ή 1:100 

 Τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του κατασκευαστή ή προμηθευτή πυροσβεστήρων στην οποία θα 

φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που τοποθετήθηκαν, συντηρήθηκαν ή αναγομώθηκαν για 

λογαριασμό του Νοσοκομείου και ότι αυτοί πληρούν τις Εθνικές ή Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

 Τεχνικές περιγραφές των μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας (π.χ. υδροδοτικό πυροσβεστικό 

δίκτυο, σύστημα καταιονισμού, αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, κ.λπ.) όπου αυτά προβλέπονται. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του μελετητή - επιβλέποντα ότι τα μόνιμα συστήματα 

πυροπροστασίας έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές περιγραφές και 

λειτουργούν καλά.  

 Συμπλήρωση εντύπων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

Σημείωση: Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει οτιδήποτε επιπλέον εάν το κρίνει 

απαραίτητο. 

Δ.3 Εκτέλεση εργασιών 

Οι περιλαμβανόμενες εργασίες δεν περιορίζονται στα κάτωθι και είναι υποχρέωση του Αναδόχου να 

εκπληρώσει το σύνολο των απαιτήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του Φακέλου και των 

λοιπών δικαιολογητικών, ώστε να εκδοθεί το πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Ο Φάκελος πυροπροστασίας 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη Μελέτη Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας της Ν.Μ. Ναυπλίου 

σύμφωνα με τη ΠΔ 18/2019 (Aριθμ. 12609 Φ.700.18 / Β ́ 1514). Ο Ανάδοχος – Μελετητής επιβάλλεται να 

πραγματοποιήσει επιμετρήσεις για οποιεσδήποτε εργασίες χρειαστούν κατά τη σύνταξη των Φακέλων χωρίς 
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ιδιαίτερη αμοιβή.   

Δ.3.1 Διερεύνηση και καταγραφή υπαρχόντων μελετών 

Σε πρώτη φάση, ο Ανάδοχος – μελετητής πρέπει να διερευνήσει τις υπάρχουσες μελέτες και σχέδια που 

αφορούν τη πυρασφάλεια του νοσοκομείου, οι οποίες βρίσκονται στη κυριότητα της Αναθέτουσας αρχής, 

καθώς και στο αρχείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το σύνολο των προϋπαρχόντων μελετών θα καταγραφεί 

και θα αξιοποιηθεί.   

Δ.3.2 Κτιριακές αποτυπώσεις 

Εν συνεχεία, θα γίνει αποτύπωση των κτιριακών αλλαγών που έχουν υλοποιηθεί στη νοσοκομειακή μονάδα 

μετά από τη τελευταία μελέτη πυροπροστασίας του 2016, θα διορθωθεί η ονοματολογία των χώρων στους 

οποίους έχει αλλάξει η χρήση και θα επικαιροποιηθούν τα σχέδια του νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει στο Νοσοκομειο και να διορθώσει τα σχέδια των κατόψεων χωρίς ιδιαίτερη 

αμοιβή. Θα συνταχθούν νέα σχέδια σε κλίμακα  1:50, κατάλληλα για το Φάκελο Πυροπροστασίας.  

Δ.3.3 Αποτυπώσεις Υπάρχουσας Παθητικής Πυροπροστασίας 

Σε αυτή τη φάση θα καταγραφεί το σύνολο των υπαρχόντων στους χώρους του νοσοκομείου: 

1. σχηματιζόμενων πυροδιαμερισμάτων και η αντοχή τους έναντι της φωτιάς 

2. πυράντοχων πορτών και οι μηχανισμοί συγκράτησής τους 

3. πυροφραγμών μεταξύ των πυροδιαμερισμάτων 

4. οδεύσεων διαφυγής και ο φωτισμός τους με τις πηγές ηλεκτροδότησής τους 

5. εξόδων κινδύνου και ο φωτισμός τους με τις πηγές ηλεκτροδότησής τους 

Δ.3.4 Αποτυπώσεις Υπάρχουσας Ενεργητικής Πυροπροστασίας 

Σε αυτή τη φάση θα καταγραφεί το σύνολο των υπαρχόντων στους χώρους του νοσοκομείου: 

1. πηγών άντλησης νερού πυρόσβεσης (δεξαμενές νερού, δημοτικά δίκτυα, κ.λπ.) 

2. αντλητικών συγκροτημάτων (πετρελαιοκίνητες και ηλεκτροκίνητες αντλίες πυρόσβεσης) 

3. θέσεων εγκατάστασης πυροσβεστικών φωλιών  

4. αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης και συστημάτων τοπικών εφαρμογών (θέσεις, είδος, τύπος 

συστήματος) 

5. δικτύων παροχής νερού στο μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο και στα ανωτέρω συστήματα κατάσβεσης  

(ανάπτυξη, είδος και διάμετροι σωλήνων πυρόσβεσης) 

6. φορητών πυροσβεστήρων (θέσεις και τύποι πυροσβεστήρων) 

7. θέσεων, τύπου, ονομασίας και ζωνών ανιχνευτών 
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8. θέσεων, τύπου και λειτουργίας πινάκων πυρανίχνευσης  

Δ.3.5 Καθορισμός νέων μέτρων και εργασιών Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας 

Κατόπιν, συντάσσεται η μελέτη για τα επιπλέον μέτρα Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας που τυχόν 

χρειάζεται να υλοποιηθούν ώστε να πληροί η Ν.Μ. Ναυπλίου όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με 

τη Πυροσβεστική Διάταξη 18/2019 (Aριθμ. 12609 Φ.700.18 / Β  ́1514) και τις απαιτήσεις της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.  

Η μελέτη των νέων εργασιών, μέσων και τροποποιήσεων θα αποτελέσει μέρος ξεχωριστού πλήρη Φακέλου 

που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα σχέδια και αναλυτικούς υπολογισμούς. 

Δ.3.6 Σύνταξη Φακέλου για Π. Υ. 

Ο Φάκελος θα περιλαμβάνει το σύνολο των υπαρχόντων και νέων μέτρων  Παθητικής και 

Ενεργητικής Πυροπροστασίας, δηλαδή όσα είναι ήδη εγκατεστημένα και όσα θα πρέπει να 

υλοποιηθούν για ολόκληρο το κτιριακό συγκρότημα σύμφωνα με τη Πυροσβεστική Διάταξη 18/2019 (Aριθμ. 

12609 Φ.700.18 / Β ́ 1514). Ο Φάκελος θα είναι πλήρης και θα περιλαμβάνει σχέδια, έντυπα πυροσβεστικής, 

Υπεύθυνες Δηλώσεις, Τεύχη Υπολογισμών και Δικτύου πυρόσβεσης και οτιδήποτε επιπλέον απαιτηθεί από τη 

Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας. Ενδεικτικά, αναφέρονται: 

επανακαθορισμός - υπολογισμός των οδεύσεων διαφυγής, ο επανυπολογισμός του αντλητικού 

συγκροτήματος μετά την ήδη υπάρχουσα απαίτηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για 

εγκατάσταση και πετρελαιοκίνητης αντλίας, τροποποίηση σχεδίων, μέτρα σε τμήματα που δεν 

υπάρχει πυροπροστασία (οικίσκος ιατρικών αερίων – δεξαμενή υγρού οξυγόνου) κ.ά. 

Ο  φάκελος  θα κατατεθεί στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εντός σαράντα (40) ημερών από την 

έναρξης ισχύος της σύμβασης. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να τον προεγκρίνει, θα ελέγξει τον 

φάκελο ή θα υποδείξει τροποποίηση ή και προσθήκη μέτρων. Εφόσον υπάρξουν παρατηρήσεις, ο φάκελος με 

τα νέα στοιχεία θα επανυποβληθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών για τον τελικό 

έλεγχο. 

Δ.3.7 Σύνταξη 2ου Φακέλου επί των νέων μέτρων 

Σε συνέχεια της προέγκρισης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, θα υποβληθεί προς το Νοσοκομείου και εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών, φάκελος μόνο για επιπλέον μέτρα Ενεργητικής και Παθητικής 

Πυροπροστασίας που θα πρέπει να εγκατασταθούν, προκειμένου να δημοπρατηθεί το έργο.  

 

Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα εξής: 
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1. Αναλυτική περιγραφή όλων των νέων εργασιών, μέτρων και των εργασιών επισκευής ή τροποποίησης 

των υφισταμένων μέσων πυροπροστασίας τα οποία θα πρέπει να εκτελεσθούν.  

2. Αναλυτικές επιμετρήσεις και υπολογισμούς για τις τροποποιήσεις, τα επιπλέον μέτρα και τις 

απαραίτητες εργασίες 

3. Σχέδια με τη θέση των γραμμών, δικτύων και των μέτρων που θα περιλαμβάνονται στα νέα μέτρα σε 

κλίμακα 1:50 (κατόψεις, τοπογραφικά, κτλ)  

4. Τεχνική Περιγραφή (Τεχνική Έκθεση),  

5. Τεχνικές Προδιαγραφές και αναλυτικό τιμολόγιο, που θα περιλαμβάνουν προδιαγραφές και πρότυπα 

υλικών, στοιχείων ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, μηχανημάτων, καθώς και των εργασιών 

που απαιτούνται.  

6. Αναλυτικό και Γενικό Προϋπολογισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτουμένων 

μηχανημάτων, υλικών, αλλά και των εργασιών που απαιτούνται 

7. Τεύχος Δημοπράτησης του έργου 

Σημείωση: Με βάση τις παλαιότερες μελέτες θα γίνει συγκριτική έρευνα για το αν τα επιπλέον μέτρα που είχαν 

εισηγηθεί σύμφωνα με τη παλαιότερη νομοθεσία (ΠΔ 71/1988 , Εγκύκλιος Διαταγή ΑΠΣ 7600/700 

Φ.51/1/1960 και ΠΔ 17/2016) επαρκούν, δεν επαρκούν ή υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της Π.Δ. 18/2019 

(Aριθμ. 12609 Φ.700.18 / Β  ́1514). Ο Φάκελος θα περιέχει πίνακα των επιπλέον μέτρων που προτείνονται, ο 

οποίος θα αποδεικνύει ότι τα τελικά νέα μέτρα καλύπτουν την Π.Δ. 18/2019. Στο κόστος των επί πλέον 

μέτρων (που θα συμφωνηθούν κατόπιν ελέγχου του Τεχνικού Τμήματος της Ν.Μ. Ναυπλίου και της εγκρίσεως 

της Π.Υ.) θα πρέπει να συμπεριληφθεί η προμήθεια και αντικατάσταση των δύο κεντρικών συμβατικών 

πινάκων πυρανίχνευσης του παλαιού κτιρίου, ορισμένων στοιχείων συναγερμού, καθώς και η συντήρηση του 

δικτύου πυρανίχνευσης όλου του κεντρικού κτιρίου.  

Δ.3.8 Υποβολή Φακέλων στην Αναθέτουσα Αρχή 

Εφόσον οι άνωθεν διαδικασίες ολοκληρωθούν, η Π.Υ εγκρίνει το Φάκελο Πυροπροστασίας και εκκρεμεί μόνο η 

υλοποίηση των νέων μέτρων για τη λήψη του πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, ο Ανάδοχος - Μελετητής είναι 

υποχρεωμένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη και δύο (2) αντίγραφα σε 

ηλεκτρονική μορφή (word, pdf, excel, dwg, κτλ) του ολοκληρωμένου και πλήρη Φακέλου που πήρε έγκριση 

από τη Π.Υ μαζί με οποιαδήποτε δικαιολογητικά, βεβαιώσεις κι έγγραφα του ζητήθηκε να κατατεθούν από τη 

Π.Υ. Επιπλέον, οφείλει να παραδώσει δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη και δύο (2) αντίγραφα σε ηλεκτρονική 

μορφή (word, pdf, excel, dwg, κτλ) του ολοκληρωμένου και πλήρη Φακέλου για τη Δημοπράτηση των νέων 

μέτρων. Τα ηλεκτρονικά αντίτυπα των δύο Φακέλων θα παραδοθούν και σε επεξεργάσιμη και σε μη 

επεξεργάσιμη μορφή (πχ σε word και σε pdf). Ότι έγγραφο, σχέδιο, δικαιολογητικό, κτλ είναι σε μη 

επεξεργάσιμη μορφή και όπου απαιτείται, θα φέρει την υπογραφή του Ανάδοχου - Μελετητή. Και οι δύο 

Φάκελοι θα ελεγχθούν και θα πάρουν την έγκριση του Τεχνικού Τμήματος του Νοσοκομείου. Η Αναθέτουσα 

Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο – Μελετητή οποιεσδήποτε διορθώσεις, επεξηγήσεις και 
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τροποποιήσεις επί των παραδοτέων, εφόσον διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις.  

Δ.3.9 Ολοκλήρωση υποχρεώσεων Αναδόχου – Μελετητή 

Ο Ανάδοχος – Μελετητής θεωρείται ότι περάτωσε τις υποχρεώσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής όταν: 

1. παραδοθούν οι Φάκελοι στο Τεχνικό Τμήμα της Ν.Μ. Ναυπλίου με το κατάλληλο αριθμό αντιγράφων,  

2. εγκριθούν οι Φάκελοι από το Τεχνικό Τμήμα της Ν.Μ. Ναυπλίου  

3. εγκριθεί ο Φάκελος από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία και το μόνο που απομένει είναι η υλοποίηση των 

νέων μέτρων από τη δημοπράτηση του έργου.  

Σημείωση: Μετά την δημοπράτηση του έργου των νέων μέτρων, ο Ανάδοχος - Μελετητής θα συμμετέχει 

(ατύπως) στην ομάδα επίβλεψης του έργου, ούτως ώστε με την ολοκλήρωσή του να έχει την δυνατότητα 

υπογραφής της βεβαίωσης ότι έχουν υλοποιηθεί και λειτουργούν καλώς όλα τα μόνιμα μέσα πυρόσβεσης και 

πυρανίχνευσης που προβλέπονται στη μελέτη. Η συμμετοχή του στη διαδικασία αυτή γίνεται χωρίς ιδιαίτερη 

αμοιβή και απορρέει από τις υποχρεώσεις του για την χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, παρά το 

γεγονός ότι οι κύριες υποχρεώσεις του έχουν ολοκληρωθεί πριν από αυτό το στάδιο.  

Η Ανάδειξή του ως Ανάδοχο – Μελετητή είναι δεσμευτική ως προς οποιαδήποτε απαίτηση της Π.Υ. για τη 

χορήγηση πιστοποιητικού έναντι της Ν.Μ. Ναυπλίου. 

Ε) Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού – Εργασιών – Φακέλων  

Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, συντάσσονται στην Ελληνική 

γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι 

δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα, σχέδια, υπολογισμούς και 

μελέτες που απευθύνει ή υποβάλλει ο Μελετητής στο Νοσοκομείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας. 

ΣΤ) Δικαίωμα συμμετοχής – Προσόντα υποψήφιου Αναδόχου 

Σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα 99/2018 (ΦΕΚ 187/Α/5-11-2018), 138/2009 (ΦΕΚ 185/Α/24-9-2009), 

71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/3-7-2019) και την εγκύκλιο του Πυροσβεστικού Σώματος 9490 Φ.701.2/ 17-6-2002, όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:  

 ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχ. ή Ηλεκτρολόγος Μηχ. ή 

Ναυπηγός Μηχ. ή Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης Π.Ε. με επαγγελματικό δικαίωμα υπογραφής μελετών 

Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας, και των τεχνικών περιγραφών των μόνιμων μέσων 

πυρόσβεσης και κατάσβεσης, που να είναι αποδεκτοί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την 

διεκπεραίωση του αιτήματος για λήψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας.  
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 θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο Μητρώο Μελετητών για την εκπόνηση μελετών 

Δημοσίου (είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπό, είτε για εταιρία) με μελετητικό πτυχίο σε ισχύ στην 9η 

κατηγορία (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές) τουλάχιστον Ά Τάξης.  

 Να διαθέτει εμπειρία, στην εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα μεγάλης 

επιφάνειας, που θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (3 βεβαιώσεις κατ’ ελάχιστον τα 

τελευταία 5 έτη) στις οποίες θα αναγράφεται το μέγεθος των εγκαταστάσεων και τις οποίες θα 

προσκομίσει με την κατάθεση της προσφοράς του. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει από τους υποψήφιους αναδόχους και την κατάθεση επιπλέον αποδείξεων (τιμολόγια και 

συμβάσεις) για την στοιχειοθέτηση της εμπειρίας τους για μελέτες που θα δηλώσουν. 

 Ζ) Ειδικοί Όροι 

1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος – Μελετητής οφείλει να λάβει γνώση των συνθηκών, των χώρων και των 

εγκαταστάσεων της Ν.Μ. Ναυπλίου πριν τη κατάθεση προσφοράς. 

2. Η χρονική διάρκεια μέσα στην οποία θα πρέπει να έχουν περατωθεί από τον Ανάδοχο- Μελετητή όλα 

τα στάδια εργασίας και να έχουν ολοκληρωθεί οι συμβατικές υποχρεώσεις του είναι τρεις (3) μήνες από 

την ημερομηνία ανάθεσης του έργου. Υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί από την αναθέτουσα Αρχή στον 

Ανάδοχο επιπλέον χρόνος για την περαίωση των εκάστοτε εργασιών, εφόσον με τεκμηριωμένο 

υπόμνημά του εξηγήσει τους λόγους που αιτείται την παράταση.  

3. Οι μελέτες, τα δικαιολογητικά, τα έγγραφα και το σύνολο των εργασιών του Αναδόχου – Μελετητή θα 

πρέπει να έχουν την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και θα κρίνονται από το Τεχνικό Τμήματα του 

Νοσοκομείου, το οποίο έχει τη δικαιοδοσία να ζητήσει επεξηγήσεις, αναλυτικές διορθώσεις και 

διευκρινήσεις. 

4. Εάν η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποφανθεί ότι δεν εγκρίνει το Φάκελο και δεν μπορεί να χορηγηθεί το 

πιστοποιητικό πυροπροστασίας λόγω παρατηρήσεων και ελλείψεων που θα χρειαστεί πρώτα να 

υλοποιηθούν και πρέπει να κατατεθεί ξανά αίτηση για λήψη πιστοποιητικού, τότε όχι μόνο οι 

υποχρεώσεις του Αναδόχου - Μελετητή δεν λήγουν, αλλά υποχρεούται ο ίδιος να επανέλθει στην Π.Υ. 

όσες φορές χρειαστεί και να εκτελέσει οποιαδήποτε επιπλέον εργασία χωρίς επιπλέον αμοιβή πέραν της 

συμβάσεως καθορισμένη. Επίσης, υποχρεούται να παρέχει τεχνική περιγραφή και αναλυτικά 

κοστολόγια σε οποιαδήποτε προσθήκη ζητηθεί από την Π.Υ.. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την υποχρέωση 

να υλοποιήσει το συντομότερο τις παρατηρήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε ο Ανάδοχος- 

Μελετητής να επανέλθει με νέο αίτημα για επανέλεγχο προς την Π.Υ, ώστε να επιτευχθεί τελικά η 

χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας. 

5. Οποιαδήποτε εργασία απαιτηθεί για την διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου, η οποία δεν αναφέρεται στην ως άνω περιγραφή, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

6. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος- Μελετητής οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας του 

προσωπικού του, των λοιπών παρευρισκομένων και των εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος έχει την 
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αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του (όπως ορίζεται από την νομοθεσία).  

7. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου προκληθεί ζημιά ή βλάβη σε 

εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία του Νοσοκομείου με δική του υπαιτιότητα, 

είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει πλήρως. Ο Ανάδοχος- Μελετητής βαρύνεται με όλες τις 

απαιτούμενες δαπάνες για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως και με τις δαπάνες 

πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ζημιών στο νοσοκομείο οφειλόμενων σε υπαιτιότητα του ή του 

προσωπικού του. 

8. Όπου στις παρούσες Τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται νομοθεσία η οποία ενδεχομένως έχει 

τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί τότε στην περίπτωση αυτή ισχύει η τελευταία τροποποίηση ή 

αντικατάσταση ή προσθήκη αυτής. 

Η) Δικαιολογητικά συμμετεχόντων 

Η τεχνική καθώς και η οικονομική προσφορά τοποθετούνται σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους μέσα 

στον κυρίως φάκελο, με τις αντίστοιχες ενδείξεις, «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Ο εξωτερικός φάκελος να αναγράφει την λέξη Προσφορά για τα είδη που συντάχθηκε η πρόσκληση, 

διαφορετικά η Προσφορά θα απορρίπτεται. Στο φάκελο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» να εμπεριέχονται τα 

κάτωθι επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Πρ. Δ. 60/2007, ήτοι 

(συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.).  

2. 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.  

3. 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. 

4. Φ/Α του Διπλώματος του Υποψηφίου Ανάδοχου Μελετητή 

ΑΔΑ: 658046907Β-Τ96



27 

5. Βεβαιώσεις του αντίστοιχου Μητρώου Μελετητών σε ισχύ, από όπου προκύπτει η εγγραφή του, η 

διάρκεια ισχύος της, η κατηγορία μελετών και η Τάξη – Βαθμίδα. 

6. Τρείς (3) τουλάχιστον βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης μελετών πυροπροστασίας σε δημόσια ή ιδιωτικά 

έργα μεγάλης επιφάνειας τα τελευταία 5 έτη, στις οποίες θα αναγράφεται το μέγεθος των 

εγκαταστάσεων. 

7. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

8. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8, Ν.1599/1986) όπου θα αναφέρεται ότι έχει λάβει γνώση των 

συνθηκών, των χώρων και των εγκαταστάσεων της Ν.Μ. Ναυπλίου. 

9. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8, Ν.1599/1986) όπου θα αναφέρεται ότι αποδέχεται πλήρως και 

χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους του Διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο 

«ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» 

10. Όλα τα υπόλοιπα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ιδιοτήτων τους . 
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