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                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αθήνα, 01-10-2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                          Αρ. Πρωτ. 3846 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης  Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
TMHMA:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
Ταχ. Δ/νση: Δημ. Σούτσου 21 Αθήνα Τ.Κ.11521 
Πληροφορίες: Β.Κέφη 
Τηλέφωνο: 2132023439  
Φαξ : 210 6446951 
e-mail: v.kefi@spiliopoulio.gr 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΜΕΣΩ 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 
«Εκτέλεση των εργασιών μετατροπής του νεκροτομείου σε ψυκτικό θάλαμο 

συντήρησης νεκρών δυναμικότητας 3 θέσεων (CPV 50700000-2)» 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α΄/2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 
Συστήματος Υγεία και άλλες διατάξεις». 

2. Το Ν.2955/2001 (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών 
μονάδων υγείας των Πε. Σ. Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

3. Το Ν.3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

4. Ν.3527/2007 «Περί κύρωσης συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων 
εποπτευόμενων από το ΥΥΚΑ». 

5. Το Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

6. Το Ν.3861/2010, (άρθρο 2), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».  

7. Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 
8. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2-3-11) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 

και άλλες διατάξεις».  
9. Το Ν.4052/2012, άρθρο 14, παρ. 7, [Φ.Ε.Κ. 41/Α’ /1-3-2012] περί σύγκρισης των 

τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως 
καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά 
διαγωνισμό. 

10. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό κι άλλες 
διατάξεις",. 

11. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) «με Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε και 2014/25/Ε.Ε όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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12. Το Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017) ΄’όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
13. Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020): 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. 

14. Το αρ. 50 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «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» που αντικαθιστά το 
αρ. 118 του Ν.4412/16 και εισάγει την έννοια της απευθείας ανάθεσης όταν η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα 
χιλιάδων(30.000) ευρώ 

15. Την υπ΄ αριθ. 1845/07-05-2021 σχετική Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
16. Την υπ.αρ. 3746/27-09-2021 Απόφαση Διοικήτριας (ΑΔΑΜ 21REQ009279657) 

για την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την 
εκτέλεση των εργασιών μετατροπής του νεκροτομείου σε ψυκτικό θάλαμο 
συντήρησης νεκρών δυναμικότητας 3 θέσεων (CPV: 50700000-2) 

17. Την υπ.αρ. 3752/27-09-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΔΑ:ΩΙΘ4690ΩΛ-Β0Δ)  

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΜΕΣΩ 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την  

 
«Εκτέλεση των εργασιών μετατροπής του νεκροτομείου σε ψυκτικό θάλαμο 
συντήρησης νεκρών δυναμικότητας 3 θέσεων (CPV 50700000-2)» σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος Ά 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  
 
6.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή 8.060,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(Οκτώ χιλιάδες και εξήντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
  
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των αιτούμενων 
εργασιών διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
CPV: 50700000-2 
ΚΑΕ: 9723α  
 
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι  
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να 
αποστείλουν:   
 Α)  Υπεύθυνη δήλωση  (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή  και των άρθρων  1  &  3 
του Ν. 4250/26-03-2014  (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014)  του Ν.1599/1986,  στην οποία 
αναλυτικά θα  πρέπει να  αναγράφονται  τα  πλήρη στοιχεία του υποψηφίου  καθώς  και  
τα  στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν  οι προσφέροντες, και στην 
οποία  θα πρέπει να δηλώνεται ότι :  

• Μέχρι και  την ημέρα  υποβολής της  προσφοράς  τους δεν  συντρέχει  για τους 
προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 
του Ν. 4412/2016,  για  τους  οποίους  οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την 
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συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4782/2021.  
• Τηρεί  όλους τους  Ελληνικούς  Νόμους,  τους  σχετικούς  με  την  εργασία 
(Εργατική  – Ασφαλιστική Νομοθεσία).      
• Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα.  
• Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης των 
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.   
• Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα  που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή 
βάσει απόφασης που έχει  ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει  βαρύ 
επαγγελματικό παράπτωμα ή ότι κατέχει πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.   
• Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη  απόφαση  για κάποιο αδίκημα  από  τα 
αδικήματα του  Αγορανομικού  Κώδικα  σχετικά  με  την άσκηση της  επαγγελματικής 
του δραστηριότητας  εφόσον ορίζεται  στην  πρόσκληση  ή  κάποιο  από  τα  
αδικήματα  της υπεξαίρεσης, της απάτης,  της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας,  και της δόλιας χρεοκοπίας.    
• Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.  
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.   
•Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 
της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.  
• Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  της 
διαδικασίας  ανάθεσης αλλά και  κατά  το στάδιο εκτέλεσης  της σύμβασης  εφόσον 
επιλεγούν.   
 • Λαμβάνει τα  κατάλληλα  μέτρα  για να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.   
 • Κατά  τη διάρκεια εκτέλεσης της  σύμβασης δεσμεύεται  για  την  απαρέγκλιτη  
τήρηση των διατάξεων του  με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ)  του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου της  21ης  Απριλίου 2016 για την προστασία των  
φυσικών  προσώπων  έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.   

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις  δύναται να 
ζητηθούν από τον  μειοδότη,  από  την αναθέτουσα αρχή  σύμφωνα  με την περί  
προμηθειών νομοθεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης.   
  
Β)  Τα Πιστοποιητικά που ζητούνται στους Γενικούς Όρους των Τεχνικών 
Προδιαγραφών του Παραρτήματος Α της παρούσης.  
  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
1. Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.  
2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι  κρατήσεις, εκτός Φ.Π.Α. Προσφορές που 

ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.  
3. Στο φάκελο της  προσφοράς οφείλει κάθε  διαγωνιζόμενος  και στην  περίπτωση 

νομικού προσώπου  ή  ένωσης  προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός  του  να  
καταθέσει την αντίστοιχη  σελίδα  καταχώρησης  με  την τιμή της 
προσφερόμενης  υπηρεσίας του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ (εφόσον 
υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό  ή  αλλιώς να  υποβάλει  
Υπεύθυνη Δήλωση  ότι  δεν  υπάρχει η υπηρεσία καταχωρημένη  στο 
παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία  της υποβολής της 
προσφοράς (με ποινή απόρριψης).  
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ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Ο χρόνος  ισχύος των προσφορών  είναι  (180)  εκατόν ογδόντα  ημερολογιακές 
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη  της  ημέρας διενέργειας του  διαγωνισμού.  
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Η προσφορά  να σταλεί έως    12 Οκτωβρίου 2021  ημέρα    Τρίτη και  ώρα  10.00 
π.μ.  σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του ΠΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ 
ΕΛΕΝΗ» (Δημ.Σούτσου 21, Αμπελόκηποι Τ.Κ 11521) αναγράφοντας:  
1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  
2. Την περιγραφή των αιτούμενων εργασιών,  
3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον 
αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης,  
4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
5. Τα στοιχεία του αποστολέα,  
6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»  
  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η αποσφράγιση  των προσφορών θα γίνει  την ίδια  ημέρα  και  ώρα  της  καταληκτικής  
των προσφορών.  
Κριτήριο Αξιολόγησης  είναι η πλέον  συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά 
μόνο βάσει τιμής.  
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)    
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά  μέσα)  που καλείται να υποβάλει ο 
προσωρινός ανάδοχος πριν την έκδοση της Απόφασης Κατακύρωσης και εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, είναι τα κάτωθι:  
 
1) Υπεύθυνη  Δήλωση εκ  μέρους  του  Οικονομικού  φορέα από την οποία προκύπτει 
ότι δεν συντρέχουν οι σε λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στην  παράγραφο  1  
του άρθρου  73  του  Ν.  4412/2016.  
Η ως άνω υποχρέωση ισχύει και εφόσον πρόκειται για μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή προσώπων με  
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό ως εξής: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τους 
διαχειριστές, ή 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), για τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 
εταιρείας, ή 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 
εκπρόσωπο. 
 
2) Αποδεικτικό Ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης για  την  απόδειξη  της  εκπλήρωσης  των  φορολογικών  
υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016). 
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3) Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016). 
 
4) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, 
όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή 
απόσπασμα του καταστατικού.  Δηλαδή,  στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  
πρέπει  να  προκύπτουν,  ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε ή/και τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να  δεσμεύουν  με  την  υπογραφή  
τους το  νομικό  πρόσωπο  και  τα  έγγραφα  της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  
  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η κατακύρωση  γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται 
εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα άρθρα 103 – 105  του  Ν. 4412/2016  όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν.    Από 
την  ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση 
θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Μετά από την οριστικοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης.  
Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία 
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 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, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 
του άρθρου 106. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί,  στην  περίπτωση  αυτήν,  να  
αναζητήσει  αποζημίωση,  πέρα  από  την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως 
δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.  
Εάν  η αναθέτουσα  αρχή  δεν  απευθύνει  την  πρόσκληση  της  παρ.  4  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.».  
 
ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές 
ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης των εργασιών.  
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει στο χώρο που περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή 
του Παραρτήματος Ά. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ως  χρόνος  ισχύος  της σύμβασης  ορίζεται ένας (1) μήνας από  την  υπογραφή  της 
σύμβασης και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.  
  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική  και ποσοτική παραλαβή των εργασιών  μετά 
την έκδοση του σχετικού παραστατικού  από  τον  ανάδοχο με έκδοση του σχετικού 
εντάλματος πληρωμής. Ως  προς  τον  τρόπο  πληρωμής  και  τα  απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του 
Ν. 4412/2016.  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και 
τρίτων κρατήσεις,  που  παρακρατούνται  κατά  την  εξόφληση  του  εντάλματος  
πληρωμής  και αποδίδονται αρμοδίως.    
 
Η αμοιβή του αναδόχου  υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :  
-Ποσοστό 2% σύμφωνα με την αρ. ΔΥα/γ./π./οικ. 36932/1703-2009 Κ.Υ.Α σε εφαρμογή 
του Α:3 του Ν. 3580/2007.  
-Κράτηση  ύψους  0,07  %  υπέρ  των  λειτουργικών  αναγκών  της  ΕΑΑΔΗΣΥ,  
σύμφωνα με  το  άρθρο 44 του 4605/2019  (ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεύχος Α')  που 
αντικαθιστά  το  άρθρο 375  παρ  7  του  Ν.4412/2016,  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  
προ  φόρων και  κρατήσεων.  Η ανωτέρω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό 
αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ  
αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις  
-Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%  Εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, από αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα ή κεντρική αρχή αγορών ανεξαρτήτως της πηγής 
χρηματοδότησής τους. Καταλαμβάνει όλες τις συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού, που 
έχουν συναφθεί μετά την 22.03.2017 (Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ  147Α Άρθρο 350, Κ.Υ.Α.  
1191/2017  - ΦΕΚ969Β). Η  ανωτέρω  κράτηση  υπάγεται  σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.  
Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται 
κατά τις κείμενες διατάξεις.  
-Παρακράτηση φόρου 8%  επί της καθαρής συμβατικής αξίας (άρθρο  64  Ν. 
4172/2013).  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία.  
Οι  κρατήσεις υπολογίζονται στην καθαρή (πλην ΦΠΑ) αξία του τιμολογίου και σε αυτές 
(εκτός του φόρου) επιβάλλεται  το νόμιμο χαρτόσημο.  
  
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής αναφορικά με την παρούσα 
πρόσκληση, καθώς και αναστολή εκτέλεσης, δύναται αιτηθεί ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου της έδρας όποιος έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 127 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
1.  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 υποχρεώσεων της σύμβασης.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης 
ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  
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2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό 
Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ 
του Ν. 4412/2016. 
 
 

  Η  Διοικήτρια 
 

   
  Δρ. Ευαγγελία Παππά 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Α΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ) ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ  
ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ 

 
Το Νεκροτομείο είναι ένας χώρος στο πίσω μέρος του κτηρίου του Νοσοκομείου με 
διστάσεις μήκους 3,25m, πλάτος 2,17m και ύψος 2,39m. Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι και 
η οροφή θα επενδυθούν με πάνελ ψυγείου πάχους 8cm, με υγειονομικές γωνιές και 
πόρτα θαλάμου με κλειδαριά καθαρού ανοίγματος 80cm. Η υπάρχουσα 
σιδηρόπορτα θα αποξηλωθεί και το υπάρχον παράθυρο θα κλειστεί με επένδυση 
διπλού πάνελ. των 8 cm. 
Το δάπεδο θα επενδυθεί με πάνελ δαπέδου πάχους 4cm και επί αυτού θα τοποθετηθεί 
ξύλινο δάπεδο ειδικής κατασκευής και επεξεργασίας  με υγειονομικές προδιαγραφές και 
εγγύηση τουλάχιστον 10 έτη για φθορές  από  υγρασία. 
Εσωτερικά ο θάλαμος θα φέρει επαρκή φωτισμό. 
Θα διαθέτει οπτικό και ακουστικό μηχανισμό συναγερμού της εκτός ορίων 
επιλεγμένης θερμοκρασίας.  
Εντός του θαλάμου θα τοποθετηθεί το ψυκτικό στοιχείο (ψυκτικός μηχανι-σμός) και 
εκτός αυτού θα τοποθετηθεί μοτέρ (συμπιεστής) 1,5 ΗΡ τριφασικής λειτουργίας με 
πίνακα αυτοματισμών.  
Τα ψυκτικά υγρά θα είναι οικολογικά. 
Θα διαθέτει οθόνη LCD εκτός του θαλάμου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία ελέγχου του 
μηχανισμού ψύξης, όπως διακόπτης  on - off, alarms, θερμό-μετρο, ρυθμίσεις 
θερμοστάτη κτλ. 
Η θερμοκρασία λειτουργίας θα έχει την δυνατότητα να ρυθμίζεται  μεταξύ -3C0  --  +4C0 
                                             ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους για τα ψυκτικά και 
ηλεκτρολογικά μέρη της κατασκευής και πενταετή (5) τουλάχιστον για την 
κατασκευή των ψυκτικών  πάνελ. Για το ξύλινο δάπεδο επένδυσης των πάνελ 
δαπέδου  ειδικής κατασκευής και επεξεργασίας  με υγειονομικές προδιαγραφές εγγύηση 
τουλάχιστον 10 έτη για φθορές  από  υγρασία. 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Ο Κατασκευαστής απαραιτήτως θα είναι Αδειούχος ψυκτικός κατέχων την νόμιμη  
άδεια κατασκευής και συντήρησης των παραπάνω  περιγραφο-μένων μηχανημάτων & 
εγκαταστάσεων και την οποία θα συνυποβάλλει με την οικονομική προσφορά 
συμμετοχής του.    
  

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει σε κάθε εργασία που εκτελείται 
ειδικευμένο προσωπικό ασφαλισμένο στο Νόμιμο Ασφαλιστικό Οργανισμό και τα 
ασφάλιστρα βαρύνουν την ίδια αποκλειστικά. 
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Η κατασκευάστρια εταιρεία έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της 
εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων Κανονισμού για την πρόληψη ατυχημάτων στο 
προσωπικό της ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου, ή σε οποιοδήποτε τρίτο. 
Η κατασκευάστρια εταιρεία υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφάλειας 
επί ατυχημάτων Αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για 
οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη που θα συμβεί στα μέλη της, στο προσωπικό της, ή σε 
τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση των εργασιών 
της κατά την συντήρηση ή επισκευή των μηχανημάτων. 
Η κατασκευάστρια εταιρεία υποχρεούται να λαμβάνει ειδική μέριμνα για την προστασία 
του εγκατεστημένου εξοπλισμού που συντηρεί ή επισκευάζει, ώστε να μην προκληθεί 
βλάβη κατά την εκτέλεση των εργασιών.  
Οποιαδήποτε βλάβη είναι ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας να αποκατασταθεί. 
Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους Κανόνες της επιστήμης, της τεχνικής 
και της καλής κατασκευής 
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