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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   Νο 141  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Ακριβές απόσπασμα της 1/14-1-2020 (ΘΕΜΑ 12 ) 

(ΑΔΑ:6ΣΚ446904Ρ-6ΤΨ)  συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Γ. 
Ν. – Κ. Υ. ΛΕΡΟΥ), προτίθεται να προβεί σε επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη 
εργολάβου άντλησης λυμάτων,   με συνοπτικές διαδικασίες.  

Έχοντας  υπ’ όψιν: 

1. Τον Ν. 4412/2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

2. Το άρθρο 92 τ. Ν. 4412/16 « περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής ». 
3. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών Δημοσίου «ΝΟΜΟΙ-

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 
4. Τον Ν. 3329/05 άρθρο 7 
5. Την υπ' αριθ. 39/13-11-19 (ΘΕΜΑ 18 ) (ΑΔΑ:ΩΘ2046904Ρ-4ΝΨ)  απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΕΡΟΥ περί έγκρισης  ανάδειξης 
εργολάβου άντλησης λυμάτων με  συνοπτικό διαγωνισμό. 

6.  Την υπ΄αριθμ.1/14-1-20 (ΘΕΜΑ 12) ΑΔΑ (6ΣΚ446904Ρ-6ΤΨ) απόφαση Δ/κού Συμβουλίου του 
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡ/ΡΙΟΥ ΛΕΡΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ περί διαδικασία επανάληψης. 

7. Τις  υπ'αριθμ.1308/6-12-19 (ΑΔΑ:Ω68746904Ρ-0Ε0) και 81/3-1-20 (ΑΔΑ:Ω92Λ46904Ρ-Α61) 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, 
σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων 

 

    Διενεργείται η παρούσα διαδικασία με  συλλογή προσφορών, για την ανάδειξη εργολάβου άντλησης 
λυμάτων προϋπολογισθείσας δαπάνης € 13.860,00  ( με ΦΠΑ 17%) η οποία  είναι εντός των διαθέσιμων 
πιστώσεων του  ΚΑΕ 0844.01 του προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους 2020, προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του Θερ/ρίου μας.  

Κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά m³, χωρίς ΦΠΑ 
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Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου, σε 
σφραγισμένο φάκελο, έως την Δευτέρα  3 Φεβρουαρίου και έως  ώρα 11:00 π.μ για τα είδη με τους 

ειδικούς όρους και με τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω. 

 

1. ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ                                             
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 
(Αίθουσα Διαγωνισμών ) 

03 / 02 / 2020   ΔΕΥΤΕΡΑ  12:00- 12:15 

ΛΕΡΟΣ - 85400    

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 «Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ανάδειξης εργολάβου 

άντλησης λυμάτων» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Τακτικός Προϋπολογισμός Κ.Θ.Λέρου 

ΚΑΕ  0884,01 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΕΤΗΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ:  

 
13.860,00 € (με ΦΠΑ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 90410000-4 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜ.  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

         Δευτέρα 3  Φεβρουαρίου   2020, ώρα: 12:00 – 12:15 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ            Χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά m³ χωρίς ΦΠΑ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κ. Θ. ΛΕΡΟΥ ΛΑΚΚΙ  85400  ΛΕΡΟΣ (Γραφείο Επιστασίας ) 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΑΣΙΩΝ Σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση του αναδόχου 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  

 Οι  κρατήσεις θα είναι οι κάτωθι:         
       

ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% ( άνω των 2.500,00) 

Χ/ΜΟ 3% πάνω στο ΕΑΑΔΗΣΥ 

ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20% 

2% ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΥΥΚΑ 

ΦΟΡΟΣ 8% 
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Α.Ε.Π.Π. 0,06% 

Χ/ΜΟ 3% πάνω στο ΑΕΠΠ 

ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20% 

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θερ/ριό μας 

          
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1)  έτος, με δικαίωμα παράτασης ένα(1) μήνα 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ   Με την ανάρτηση  της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από τριμελής επιτροπή αξιολόγησης  
την ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  και ώρα 12:00π.μ. 

ΕΙΔΟΣ  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ– ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΚΥΒΥΚΟΥ 

ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ 

1 

Άντληση λυμάτων από τμήματα 
και δομές νοσοκομείου, Λεπίδων 
και μισθωμένων διαμερισμάτων  ΚΥΒΙΚΑ 2.520 

                       
4,70 €  

 

Στην οικονομική  προσφορά να  αναγράφεται τιμή ανά κυβικό εκτός ΦΠΑ 

                                                                                   Εκτελούμενες  εργασίες . 

Α.  Το άνοιγμα και το κλείσιμο των καπακιών των φρεατίων της αποχέτευσης , κάθε φορά που γίνεται εκκένωση , 
θα πραγματοποιείτε από τον ανάδοχο . 

Β.  Ο  ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην άντληση λυμάτων , κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία 
(Τμήμα Επιστασίας) εντός  24 ωρών από την ειδοποίηση τους. Η εκκένωση μπορεί να γίνεται καθημερινά και τα 
Σαββατοκύριακα. 

 Γ. Η άντληση λυμάτων θα γίνεται παρουσία της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των 
εργασιών  

Ε. Οι τυχόν ζημιές  που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου,  από υπαιτιότητα του αναδόχου,  θα 
επιβαρύνουν τον ίδιο. 

ΣΤ . Οι εργασίες θα εκτελούνται με προσοχή και με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας,  τόσο για την διαδικασία 
εκκένωσης , όσο και κατά τη διαδικασία   εισόδου – εξόδου του βυτίου στο χώρο περισυλλογής λυμάτων . 

Ζ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχειλίσουν οι βόθροι και να δημιουργούν εστίες μόλυνσης . Σε περίπτωση 
υπερχείλισης η ευθύνη  καθαρισμού και αποκατάστασης του χώρου βαρύνει τον ανάδοχο.  

Η. Η μεταφορά των λυμάτων θα γίνεται σε χώρους που έχουν καθοριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να 
συνοδεύονται από τα κατάλληλα παραστατικά που να πιστοποιούν την καταλληλόλητα της απόθεσης των λυμάτων 
μας .                                                 
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Επίβλεψη – παραλαβή  της Υπηρεσίας.  

 Η  Πιστοποίηση των Υπηρεσιών της Σύμβασης θα γίνεται από υπαλλήλους του Νοσοκομείου που έχουν 
ορισθεί ως επιτροπή για την παρακολούθηση της άντλησης λυμάτων με Απόφαση Δ.Σ.    
Oι εργασίες θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Επιστασίας ή την Τεχνική Υπηρεσία  
                                                           
  
 Έκπτωση αναδόχου.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει εγκαίρως  ή δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ,  μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας 

                                        Τήρηση  Διατάξεων  

α) Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας    κυκλοφορίας του 
αυτοκίνητου που διαθέτει , η οποία θα πιστοποιεί ότι πρόκειται για φορτηγό αυτοκίνητο  δημοσίας 
χρήσεως βυτιοφόρο μεταφοράς λυμάτων . 

 

β)Ο ανάδοχος  υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας , καθώς και 
την νομοθεσία σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα που ασκεί . 

  

γ)Σε περίπτωση  δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου,  θα καταγγέλλεται μονομερώς από 
την Υπηρεσία , η Σύμβαση με τον ανάδοχο .  

 

δ) Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ήθελε 
προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών, στο υπ’ αυτόν εργαζομένους , τους ασθενής και τους 
επισκέπτες καθώς επίσης και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά γενικά στις εγκαταστάσεις από 
υπαιτιότητα ή δόλο. 
 
ε)Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων  του . 

      Ο ανάδοχος θα αναγράφει αναλυτικά στα τιμολόγια που θα προσκομίζει κάθε μήνα: 

Α) Τα κυβικά τα οποία αντλήθηκαν 

Β) την τοποθεσία που έγινε η άντληση 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ  ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ 
ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: 

1. Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων τους όπου θα πρέπει να αναγράφεται 
ευκρινώς και το ωφέλιμο μεταφερόμενο φορτίο (λυμάτων ) είτε σε κιλά είτε σε κυβικά προκειμένου 
να γνωρίζουμε τη χωρητικότητα της δεξαμενής τους . 

2. Αντίγραφο βεβαίωσης ελέγχου από ΚΤΕΟ. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΤΜΗΜΑ  ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  ΝΤΙΠΙΕΡΟ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ. 2247360134 

Οι συμμετέχοντες στην προσφορά τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν την αντιστοίχιση με το 
Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. σε αντίθετη περίπτωση, θα αιτιολογείται 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
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α)  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
β)  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ)  συνεταιρισμοί 
δ)  κοινοπραξίες προμηθευτών  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν την 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. 
6.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες περί κρατικών προμηθειών διατάξεις και τους 
όρους της διακήρυξης. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

        ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την ΗΜΕΡΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ δηλαδή  ΔΕΥΤΕΡΑ 3  Φεβρουαρίου  και ώρα 11:00                 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ είτε 
αποστέλλονται ταχυδρομικώς  είτε κατατίθενται προσωπικά από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, 
στην Ελληνική  Γλώσσα σε  δύο (2) αντίγραφα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο. 

2.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές  προσμετρούμενες από την 
επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου 
απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί μέχρι ολοκλήρωσης του διαγωνισμού εφόσον ζητηθεί από την  
Υπηρεσία πριν την λήξη της. 

3.Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: 
Α)Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
Β)Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου. 
Γ)Ο αριθμός διακήρυξης. 
Δ)Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Ε)Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 

4.Μέσα στον κλειστό φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα τα εξής: 

4.1.Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά  και υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/98 ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 

4.2.Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη << ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>> Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των 
παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς πλην της Οικονομικής συμπεριλαμβανομένων των 
εμπορικών φυλλαδίων (προσπέκτους κλπ) θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. 

Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο στο οποίο θα 
αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω 
(π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19,τεχνικές προδιαγραφές : φύλλα 36-38) 
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4.3.Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ σε 
χωριστό κλειστό φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>. 

4.4. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4.5.Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 
με την ένδειξη <<ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ>> και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4.6.Σε περίπτωση που με την προσφορά συνυποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε έννομα συμφέροντα τους τότε 
ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει πάνω σε αυτά την ένδειξη <<πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα>> 
Σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

5.Οι προσφορές για να γίνουν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει να είναι πλήρες σαφείς 
τεκμηριωμένες και δεόντως υπογραμμένες και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Να μην έχουν 
ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει  στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν 
διόρθωση και να μονογράψει  και σφραγίσει αυτή. (άρθρο 12 του Π.Δ. 394/96) 

6. Ο προσφέρων θα δηλώνει  αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση 
με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους γενικούς όρους διακήρυξης. Περιπτώσεις προσφορών που 
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι 
αποκλίσεις αυτές  δεν αναφέρονται στους  απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια 
επιτροπή για την επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού. 

7.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Γίνονται 
δεκτές εναλλακτικές προσφορές όχι περισσότερες της μιας του συμμετέχοντος υποχρεωμένου να 
κατονομάζει ρητώς την κύρια και εναλλακτική προσφορά. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων της μιας 
εναλλακτικών προσφορών δεν θα αξιολογείται καμία. 

8.Διευκρινίσεις που δίδονται από τους συμμετέχοντες μετά την κατάθεση των προσφορών δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικά 
όργανα είτε ενώπιον τους είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του 
συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

ΙΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής 
δικαιολογητικά : 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία : 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν. 

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 και 79 του Ν.4412/2016  
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- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  

-  είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά πε-
ρίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρο 93 του Ν.4412/16 

- δεν τελούν σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 του Ν. 4412/16 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν. 

iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαιτηθεί 

β. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με 
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης ( άρθρο 93 του Ν.4412/16 ).  

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης  

1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί της αξίας της σύμβασης (εκτός ΦΠΑ) άρθρο 72 του Ν. 
4412/16 

2. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του 
Ν. 4412/16 

(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 ( άρθρο 79 του Ν. 4412/16 ). 

(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    
( άρθρο 93 Ν. 4412/16 εδάφιο γγ ). 

 (4)  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 αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

3. Οι αλλοδαποί: 

(1)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγρα-
φης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 

 (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό 
άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 
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(3)  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. 

4. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

(1)  Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β αντίστοιχα. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, , από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 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). 

(3) Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του 
αρ. 99 του Ν. 3588/2007 ( Α΄153 ) 

5. Οι Συνεταιρισμοί: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του Ν. 
4412/16  

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό 
άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

 (3)  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

6. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

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

(2).Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα 
ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν 
από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

(3).Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 
νομικές καταστάσεις. 

(4).Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού 
του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 
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(5).Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι 
περιοριστική. 

II) ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1. Η αρμόδια Επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης αυτών την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στην διακήρυξη εκτός αν 
λόγω εργασίας των μελών της επιτροπής (επειδή είναι νοσοκομείο) αποφασισθεί διαφορετική 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης. Η νέα ημερομηνία αποσφράγισης ανακοινώνεται στους 
ενδιαφερόμενους τηλεφωνικώς ή με φαξ. 

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή παραλαβής & αποσφράγισης 
των προσφορών 

3. Προσφορές που κατατίθενται στην υπηρεσία  μετά το χρόνο που ορίζεται από τη παρούσα 
διακήρυξη δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται  . 
4. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν 
γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 
5. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος δικαιολογητικών και  της τεχνικής 
προσφοράς και  εφ όσον πληρούνται οι όροι  περί δικαιολογητικών  και τεχνικών προδιαγραφών  
εν συνεχεία αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών . 

 

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

- Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των 
άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω 
των 15 ετών.  

- Οι προσφέροντες εφ’ όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της 
προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 

Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
Κράτη - μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού  Εμπορίου 
που κυρώθηκε με το ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν σύμφωνα με της ισχύουσες διατάξεις το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 
καταθέτουν εγγυητική επιστολή ,το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ .Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης ,όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

2.1 Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. β, του Ν. 4412/16 , δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για     
συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης αξίας από το ποσό των 20.000,00€ εκτός αν άλλως ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

Τ Ι Μ Ε Σ 

1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση της εργασίας, θα αναγράφονται δε 
ολογράφως και αριθμητικώς. 

2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία 
(άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη υπηρεσία, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ –ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΔΩΝ 

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης της εργασίας για το οποίο θα γίνεται σαφής μνεία στην 
προσφορά αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Κατά τα λοιπά για το 
χρόνο παράδοσης θα ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 209 του Ν. 4412/16. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Ενεργείται από την επιτροπή παραλαβής για να διαπιστωθεί αν η υπηρεσία που παραδίδεται από 
την ανάδοχο εταιρεία συμφωνεί απόλυτα με την κατατεθείσα  που θα έχει καταθέσει (αν 
ζητηθούν) στον διαγωνισμό καθώς και τους λοιπούς όρους της υπογραφομένης σύμβασης. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

1. Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού 
όργανο με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/16. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους και δεν είναι σαφής και 
συγκεκριμένες δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους. 
4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ 

του δημοσίου. Ποσό ίσο με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.   
5. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν όσα αναφέρονται στο Ν. 4412/16 
6. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε 

βάρος του να υποβάλλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης στην εταιρία. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή λαμβάνεται υπόψη για την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

2. Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να υπογράψει την 
σύμβαση εντός είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής. Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στο παραπάνω διάστημα κηρύσσεται 
έκπτωτος  

3. Η Υπηρεσία διατηρεί του δικαίωμα βάση του νόμου 4412/16 άρθρο 105 : 
a) Κατακύρωσης της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα  
b) Κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προσφερόμενη μέχρι ποσοστό  30% με 

ανάλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την επαυξηθείσα ποσότητα 
c) Κατακύρωσης για μέρος της ποσότητας όχι όμως μικρότερο ποσοστό από 50%. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη 
ποσοστού απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή. 

4. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο 
της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 
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                                      ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1.  Σε περίπτωση τμηματικής - σταδιακής παράδοσης θα γίνεται αποπληρωμή για το μέρος της 
ποσότητας που θα παραδίδεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. μετά την οριστική  παραλαβή της. 

2. Σε περίπτωση εφάπαξ παράδοσης, η πληρωμή θα ενεργηθεί με τακτικό χρηματικό ένταλμα του 
Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου μετά την εκπλήρωση από τον προμηθευτή όλων των συμβατικών 
υποχρεώσεων και τη θεώρηση τούτου από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εδρεύοντος στη 
Ρόδο εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών. 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ  

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

1. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
2.Η κατακύρωση  τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά είδος, 
εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

3.Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Κανόνες Δημοσιότητας  

 Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης )όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν 3861/2010 ,αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http//diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

 Η  Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο ,στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.leros- 
hospital .gr στην διαδρομή προκηρύξεις – διαγωνισμοί. 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Εκτός από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 203, 207, 208 του Ν. 4412/16  κυρώσεις,  ο  ανάδοχος θα 
βαρύνεται για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει από την μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος υπόκειται σε κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής: 

ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% ( άνω των 2.500,00) 
Χ/ΜΟ 3% πάνω στο ΕΑΑΔΗΣΥ 
ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20% 
2% ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΥΥΚΑ 
ΦΟΡΟΣ 8% 
Α.Ε.Π.Π. 0,06% (συμβατικά) 
Χ/ΜΟ 3% πάνω στο Α.Ε.Π.Π. 
ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20% 
 
Η πληρωμή της «ΑΝΑΔΟΧΗΣ » εταιρείας θα πραγματοποιηθεί μετά την εκτέλεση των εργασιών και  την 
παραλαβή τους από αρμόδια Επιτροπή, και τη θεώρηση του σχετικού εντάλματος. 

                  Η ΤΜΗΜ. ΟΙΚ/ΚΩΝ                              Ο  Π.Ο.Υ                              Δ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                       Ο   ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

                 ΠΙΠΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ             ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ            ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                         ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                                                  
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