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           ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

     4η Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ                                      

       
ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟ  20-02-2023 

Σμήμα:    Οηθνλνκηθνχ  

Γπαθείο:  Πξνκεζεηψλ 
Πληποθ.: Νηηλνχδε Υξχζα 

Σασ.Γ/νζη:  25εο Μαΐνπ 152  
Σηλέθυνο:  2553350329 

E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΑΡ. 1691/2023 

 

Για ηην ανάδειξη αναδψσος με ανηικείμενο ηην παποσή ςπηπεζιϊν, 

αζθενοθψπος οσήμαηορ ππαγμαηοποίηζηρ δεςηεπογενϊν διακομιδϊν 

 για ηιρ ανάγκερ ηος Γενικοω Νοζοκομείος Γιδςμοηείσος,  

ζςνολικοω ενδεικηικοω πποχπολογιζμοω 30.000,00€  με θπα 

 και κπιηήπιο καηακωπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη 

πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ (σαμηλψηεπη ηιμή) 

 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ   

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Υακειφηεξε ηηκή   

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ηκεξνκελία:  10ε Μαξηίνπ 2023 

εκέξα  Παξαζθεπή θη ψξα 10:30 π.κ. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ηκεξνκελία:  09ε Μαξηίνπ 2023 

εκέξα  Πέκπηε θη ψξα 14:30 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Γεληθφ Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ  (Γξαθείν πξνκεζεηψλ) 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Αλάδεημε αλαδφρνπ κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

αζζελνθφξνπ νρήκαηνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεπηεξνγελψλ 

δηαθνκηδψλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ 

(CPV:85143000-3) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 
Σξηάληα ρηιηάδεο επξψ κε θπα (30.000,00€)  

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 
Έμη (6) κήλεο  

ΚΡΑΣΗΔΙ  
Η ηηκή ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο 
θξαηήζεηο 
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ΣΟ  ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ 
 

 

      Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:  
  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2889/2001 (Φ.Δ.Κ. 37/η.Α’/02-03-2001) πεξί Βειηίσζεο θαη 
εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. 256/η.Α’/02-11-2001) πεξί πξνκεζεηψλ 
Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/η.Α’/04-04-2005),  πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο 
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3527/2007 (ΦΔΚ 25/η.Α’/09-02-2007), πεξί Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/η.Α’/ 18-6-2007) πεξί Πξνκεζεηψλ Φνξέσλ 
επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, 

θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ . 
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3850/2010 (ΦΔΚ 84/η.Α’/ 02-06-2010) πεξί θχξσζεο ηνπ θψδηθα λφκσλ 

γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ‘Πξφγξακκα Γηαχγεηα’ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α’/ 08-08-2016), πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4600/2019 (ΦΔΚ 43/η.Α΄/9-3-2019), πεξί εθζπγρξνληζκνχ θαη 

αλακφξθσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηδησηηθψλ θιηληθψλ, ζχζηαζε εζληθνχ πιαηζίνπ ηδησηηθψλ 

θιηληθψλ, ζχζηαζε εζληθνχ νξγαληζκνχ δεκφζηαο πγείαο, ζχζηαζε εζληθνχ ηλζηηηνχηνπ 
λενπιαζηψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

10. Σελ Θ.1ν /Γ.. 2ν /03-02-2023 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έγθξηζεο δηελέξγεηαο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ αζζελνθφξνπ νρήκαηνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
δεπηεξνγελψλ δηαθνκηδψλ (εμηηήξηα, επαλεμεηάζεηο, δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο). 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   ΔΙ 

 

Αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

αζζελνθφξνπ νρήκαηνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεπηεξνγελψλ δηαθνκηδψλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ (CPV:85143000-3), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), 

πνζνχ 30.000,00€. 
 

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

25 ηνπ Ν.4412/2016, κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Δθφζνλ έρνπλ θαηά λφκν ην δηθαίσκα παξνρήο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. 
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ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο, απηέο ζα αλαξηψληαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.did-hosp.gr). 

    Η παξνχζα δηαθήξπμε δηαηίζεηαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ  www.did-hosp.gr, ηελ  ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ 
www.et.diavgeia.gov.gr θαη απφ ην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

www.eprocurement.gov.gr.  
    Η θα Νηηλνχδε Υξχζα παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο (ηειέθσλν 

επηθνηλσλίαο 2553350329, Αξηζκ. Μερ. ηειενκνηνηππίαο: 2553350330, e-mail:  
promitheies@1132.syzefxis.gov.gr), φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θη ψξεο  

 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  
 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ 
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΣΟΠΟ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 

ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ 

09ε Μαξηίνπ 2023 
εκέξα Πέκπηε 

θη ψξα 14:30κ.κ. 

 

10ε  Μαξηίνπ 2023 
εκέξα  Παξαζθεπή 

θη ψξα 10:30 π.κ. 
 

Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ 
ΓΔΝΙΚΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 
ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ 

  

Οη πξνζθνξέο λα απνζηέιινληαη ζηελ δηεχζπλζε : 
Γεληθφ Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ  

25εο Μαΐνπ 152 Γηδπκφηεηρν 
Γξαθείν Πξνκεζεηψλ  

ηει. 2553350329, fax : 2553350330 

Οη ππνςήθηνη  πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, ην 

αξγφηεξν έσο ηελ 09ε Μαξηίνπ 2023, εκέξα  Πέκπηε θη ψξα 14:30κ.κ., αθνχ πξψηα 
πξσηνθνιιεζνχλ απφ ηελ Γξακκαηεία. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 
ΥΡΟΝΟ – ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην Ν.4412/2016, ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν.  

2. ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
2.1. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 

2.2. Η πιήξεο επσλπκία ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 
2.3. Οη ιέμεηο ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΘΔΝΟΦΟΡΟΤ  

2.4. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα – νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ δηαθήξπμε 

ζηνηρεία – δηθαηνινγεηηθά - ηερληθά θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά.  
4. Όια ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα 

κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή 
γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ελεκεξσηηθά, ηερληθά 

θπιιάδηα θαη άιια έληππα – εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν πνπ κπνξεί λα 
ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.  

5. Αληηπξνζθνξέο  θη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη  δεθηέο. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ 
ζα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνλ αλσηέξσ φξν, δελ δηθαηνχληαη ζε θακία πεξίπησζε λα 

δηακαξηπξεζνχλ ή λα επηθαιεζηνχλ ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ 

ηνπο.  
6. Γίλνληαη  δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ θσηναληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ αληί ησλ 

πξσηνηχπσλ,  ζχκθσλα κε ηα  νξηδφκελα  ζην Ν. 4250/2014. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηα νπνία 

http://www.did-hosp.gr/
http://www.did-hosp.gr/
http://www.et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
mailto:promitheies@1132.syzefxis.gov.gr
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απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ 
ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο.  

  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ - ΣΔΥΝΙΚΑ 
 

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν θαη ζε ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν ζα πεξηέρνληαη ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά – ηερληθά: 

 

1. ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ ΔΚΠΡΟΩΠΗΗ, εθφζνλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ/ 

εθπξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 πεξ. δδ ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

2. Σα νομιμοποιηηικά έγγπαθα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016) θάζε 

ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε 
κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επθξηλή θσηναληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). ηνηρεία θαη 
έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ, 

ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη 
επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξηψλ ή θάζε άιινπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
 

3. Σο Δςπυπαφκψ Δνιαίο Έγγπαθο ςμβάζευν (ΔΔΔ) ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ 

ζπκκεηέρνληα.  
 

4. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016,  ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη 
λα δειψλεηαη φηη:  

 Ο πξνζθέξσλ δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θ.ι.π.) 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
 απνδέρεζηε πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θη έρνπλ 

ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ. 

 παξαηηείζηε απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/2016. 

 δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ  πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηνπ  άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4488/2017. 

 ζπκκεηέρεηε κε κία κφλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ. 

 φηη εγγπάζηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο  ζχκβαζεο, φηη ζα παξέρεηε ηηο δεηνχκελεο 

ππεξεζίεο φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηεn παξνχζα δηαθήξπμε.  

 φηη εγγπάζηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο  ζχκβαζεο ηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα ησλ 

παξεξρνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη γεληθά ηελ αληαπφθξηζή ζαο. 

 αλαιακβάλεηε ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο καο ζχκθσλα κε ην άξζξν 79Α ηνπ 
Ν.4412/2016.  
 

 

5. Πιήξε ζηνηρεία γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εηαηξηθήο θπζηνγλσκίαο (profile) ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, κε ηηο δηαρξνληθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθά φηη 

ζεσξείηαη ρξήζηκν γηα ηε δηακφξθσζε ζαθνχο εηθφλαο πεξί ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηαο. 

 

6. Βεβαίσζε απφ ην ΔΚΑΒ φηη ην φρεκα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα 

νρήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 
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7. Άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο 

 

8. Σερληθή πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη, ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα Ι ηεο 

παξνχζαο. 
 

9. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016,  ζηελ νπνία λα 
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη 

λα δειψλεηαη φηη:  

 ζε πεξίπησζε ππνγξαθήο ζχκβαζεο ην αζζελνθφξν ζα ζηειερσζεί απφ νδεγφ θαη 

ζπλνδεγφ νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

 ζε πεξίπησζε ππνγξαθή ζχκβαζεο ζα θαηαηεζεί αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζχκθσλα κε 

ηα δεηνχκελα ηεο δηαθήξπμεο. 
 

 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

    Η πξνζθεξφκελε ηηκή, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, δίλεηαη ζε επξψ θαη ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή 

ρσξίο ΦΠΑ θαζψο θαη ην ΦΠΑ πνπ αλαινγεί. Η οικονομική πποζθοπά θα ππέπει να 

ζςμπληπυθεί ζωμθυνα με ηο ςπψδειγμα ΙΙ. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θα ππέπει να 

καηαηεθεί ένα παπάδειγμα μεηαθοπάρ, ζωμθυνα με ηο ςπψδειγμα ΙΙΙ, γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο ρξέσζεο. ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ρξέσζεο 

θα ππέπει να ςπάπξει αναλςηικψρ ηπψπορ ςπολογιζμοω θαη ησλ πέληε (5) πεξηπηψζεσλ. 

   ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

    Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

   Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζα εμεηάδνληαη 

ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα 

δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο 

θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

   Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 
εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  
   Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 
απνξξίπηεηαη. 

   Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 
πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

   Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 
ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, 

θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 
είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί 

πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ 
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ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη 
απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

 
   Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη γηα ηελ ηειηθή 

επηινγή ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο, γηα φζεο πξνζθνξέο 
θξίζεθαλ ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α. Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
β. Ο αληαγσληζκφο πνπ ζα αλαπηπρζεί. 

   Η αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ 
ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην 

ΔΔΔ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα 
απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο 

φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

  Σα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ – ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
θαηαρσξνχληαη ζε πξαθηηθφ πνπ επηθπξψλνληαη απφ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. Η αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε κεηνδφηε ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο) λα ππνβάιεη δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 
ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016.  

   Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ  δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο. 

    Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. Η απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη 

νξηζηηθή, εθφζνλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 
     Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί 

ηνλ αλάδνρν, λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 
   

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

7.1. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο  θαη ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ  ζα ηζρχεη γηα έμη (6) κήλεο  

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

7.2 Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ρξεκαηηθήο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο, έπεηηα 
απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ην ίδην 

θπζηθφ αληηθείκελν, ζε πεξίπησζε κε εμαληιήζεσο πνζνχ ηεο ζχκβαζεο (30.000,00€), κε 
έγγξαθε δήισζή ηνπ πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

7.3. H δαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ  ηνπ Γ.Ν. 

Γηδπκνηείρνπ. 

7.4. ε πεξίπησζε δηελέξγεηαο θαη ππνγξαθήο ζχκβαζεο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν, ε ζχκβαζε παχεη λα ηζρχεη αδεκίσο γηα ην Ννζνθνκείν. 

7.5. Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αλαδεηρζεί γηα ην αληηθείκελν απηήο κεηά απφ 

δηαγσληζκφ λένο πξνκεζεπηήο , ε ηζρχο ηεο παχεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ζχκβαζεο. 

7.6. Δάλ γίλεη, πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ ην 

γεγνλφο απηφ δελ απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ή ππαλαρψξεζεο απφ απηήλ ηνπ πξνκεζεπηή. 

7.7. Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 

ηνπ λ. 4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  
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ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΔΚΥΩΡΗΔΙ – ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ 

Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ 

απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
Καη’ εμαίξεζε ν αλάδνρνο  δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 

χκβαζεο, ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΥΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ & ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

 
   Ο αλάδνρνο ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο επηηξνπήο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επίβιεςε ηεο 

δηαδηθαζίαο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, εθδίδνληαο ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. 

   Η παξνρή, ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο θαζψο θαη ν ηξφπνο παξνρήο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

   ε πεξίπησζε πνπ ην έξγν εθηειείηαη πιεκκειψο (απνδεδεηγκέλα κε αλαθνξέο, παξαηεξήζεηο 
θ.ι.π.) ην Ννζνθνκείν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαζηήζεη ηνλ αλάδνρν έθπησην κε ηηο 

αλάινγεο θπξψζεηο.  

  Σν Ννζνθνκείν κπνξεί, κε απφθαζή ηνπ λα νξίζεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο 
επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή-επφπηε-ζπληνληζηή, ππάιιειν/ινπο ηεο ππεξεζίαο. Σα 

θαζήθνληα, ελδεηθηηθά ζα είλαη ε πηζηνπνίεζε εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ν 
ζπληνληζκφο ησλ δηαθνκηδψλ θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο.  

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΚΗΡΤΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΔΚΠΣΩΣΟΤ – ΚΤΡΩΔΙ 
 

Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 
έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ:   

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε 
ή/θαη δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε 

ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 217 πεξί 

δηάξθεηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ηελ παξνχζα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο 
παξαγξάθνπ. 

   ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζχκβαζε θαηά ηελ σο 
άλσ πεξίπησζε (γ), ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία 

κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016  θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 
πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε πξνζεζκία 10 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ φριεζεο. Αλ ε 

πξνζεζκία, πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 

πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 
Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ 
θπξψζεηο: 

   Δπηπιένλ, ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα επηβιεζεί θαη πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ απφ 

ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Ν.4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74, πεξί απνθιεηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 
    Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο 
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ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
    Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 
ηελ θαηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα θαηαζέηεη ν 

αλάδνρνο είλαη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα αλαγξαθφκελα ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο, αιιά θαη φηη επηπιένλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

    H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

   Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 
ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

      Η εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε 

ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ.  

    ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ  θαζπζηεξήζεη απφ ην Ννζνθνκείν  εμήληα (60) 
εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ην Ννζνθνκείν  θαζίζηαηαη 

ππεξήκεξν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152/2013 θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη 
φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. 

 Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί ν έιεγρνο 
ηνπ θαθέινπ θαη β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. Δπίζεο, δελ 

πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξν-

κεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε 
έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

     Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ κέξνπο 
ηνπ θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ  πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο Γηαηάμεηο. 

 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο φπσο θάζε θνξά απηέο 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΚΡΑΣΗΔΙ 

 
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

1 Κξάηεζε 0,1% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ 

θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ 
ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΓΗΤ) επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 7 ηνπ  Ν.4912/2022 φπσο ηζρχεη) 

0,1% 

2 Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ 
ΔΗΓΗ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο 

θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε 
πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ  ηνπ 

Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 
ηνπ Ν. 4412/2016 

0,02% 

3 Κξάηεζε χςνπο 2% ππέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο, Τπνπξγείν Τγείαο 2% 

   

  Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο 

αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 
                                                 

                      
ΆΡΘΡΟ 13ο 

ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 
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     Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο ν αλάδνρνο  
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε 

ηξίην, ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ  θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζην πιαίζην ηεο 
παξνχζεο. Ο αλάδνρνο κεηαθέξεη ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ή 

ζπλεξγάηεο ηνπ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο θαη δηαζθαιίδεη φηη 
απηνί είλαη ζε πιήξε γλψζε θαη έρνπλ δεζκεπηεί κε ηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο 

θαη ερεκχζεηαο. 
   ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζνλ 

αλάδνρν ε θαη ζηνπο ππαιιήινπο ή ζπλεξγάηεο ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ, ην γεγνλφο απηφ ζα 

απνηειεί ζπνπδαίν ιφγν θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο θαη παξάιιεια ζα δίλεη ζην Ννζνθνκείν ην 
δηθαίσκα λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκηέο 

ζα έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί. 
    Ο αλάδνρνο  δειψλεη ιεηηνπξγεί θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε 

ηνπο θαλφλεο πνπ ζέηνπλ νη θαλνληζκνί θαη νη  λφκνη ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, φπσο απηνί ηζρχνπλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ πνπ ηπρφλ ιακβάλεη απφ ην Ννζνθνκείν ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο θαη έρεη 

δεζκεχζεη ζρεηηθά θαη ηνπο ππαιιήινπο, ζπλεξγάηεο θαη θάζε άιινλ πνπ ηπρφλ ελεξγεί γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ. 

     Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ 
απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ 

ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, 
θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε αζέηεζεο 

απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ 
απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 

      Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο 
ππεξεζίεο – ην ππφ αλάζεζε έξγν  ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 
      Οη πξναλαθεξφκελνη φξνη πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ εηο ην δηελεθέο. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 14ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Γηα φηη δεv πξoβιέπεηαη απφ ηεv παξoχζα δηαθήξπμε ηζρχoπv νη  πεξί πξoκεζεηψv ηoπ Γεκoζίoπ 

Νφκνη θαη δηαηάμεηο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ, νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ν Αζηηθφο 

Κψδηθαο, φπσο ηζρχoπv θάζε θoξά. 

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                

                                                                                        Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                                                                                ΣΟΤ  Γ.Ν. ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ  

 

 

                                                                                 ΚΑΠΔΣΑΝΙΓΗ ΥΡΗΣΟ  
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Αποηελεί αναπψζπαζηο ημήμα ηηρ απ. 1691/2023 διακήπςξηρ   
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

 
 

1. Σν αζζελνθφξν ζα δηαθνκίδεη αζζελείο ζηελ νηθία ηνπο (εμηηήξηα) θαηά ηηο εκέξεο Γεπηέξα, 

Σεηάξηε, Παξαζθεπή θαηά ηελ απνγεπκαηηλή βάξδηα δειαδή απφ  ηηο 15.00 κκ  κέρξη ηηο 

23.00 κκ. 

2. Σν αζζελνθφξν ζα δηελεξγεί ηηο κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο ησλ αζζελψλ απφ ην ζπίηη ζην 

λνζνθνκείν θαη αληίζηξνθα κε ζθνπφ ηελ επαλεμέηαζε ζηα Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ιαηξεία 

θαηά ηελ εκέξα Πέκπηε (νξζνπεδηθά θαη ρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά) θαηά ηελ πξσηλή 

βάξδηα, δειαδή απφ ηηο 7.00 πκ κέρξη ηηο 15.00 κκ. 

3. Σν αζζελνθφξν ζα εμππεξεηεί θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο ηηο αλαγθαίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ήηνη καγλεηηθέο ζην Δξγαζηήξην ηνπ αλαδφρνπ, αμνληθέο (φηαλ δελ 

ιεηηνπξγεί ν αμνληθφο ηνκνγξάθνο ηνπ λνζνθνκείνπ) θαη αμνληθέο ηνκνγξαθίεο 

λνζειεπφκελσλ κε covid, αζζελψλ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, ν αζζελήο ζα 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηαηξφ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

4. Σν αζζελνθφξν ζα θηλείηαη θαη ζα εμππεξεηεί ηνπο αζζελείο / θαηνίθνπο ζηνπο Γήκνπο 

Γηδπκνηείρνπ, Οξεζηηάδαο θαη νπθιίνπ. 

5. Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε. 

6. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίδεη καδί κε ην ηηκνιφγηφ ηνπ κία θνξά ην 

κήλα, νλνκαζηηθή θαηάζηαζε αζζελψλ πνπ κεηαθίλεζε, κε ηα ζηνηρεία ηεο δηαδξνκήο θαη 

ηελ ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε γηα ηελ θάζε κεηαθίλεζε.  

7. Σν φρεκα ζα δηαζέηεη άδεηα θπθινθνξίαο ζην φλνκα ησλ δηθαηνχρσλ 

8. Θα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο 

απηήο (βεβαίσζε ΔΚΑΒ) 

9. Να ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεηαθνξηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

δηθαηνχρνπ ηνπ, ρσξίο άκεζε ή έκκεζε είζπξαμε θνκίζηξνπ. (ππεχζπλε δήισζε). 

10. Να ζηειερψλεηαη απφ νδεγφ θαη ζπλνδεγφ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα ηππηθά 

πξνζφληα ηεο εηδηθφηεηαο Γηαζψζηε – Πιήξσκα αζζελνθφξνπ: ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ λα είλαη 

απφθνηηνη ζρνιήο κε αληηθείκελν ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Γηαζψζηε – πιεξψκαηνο 

αζζελνθφξνπ θαη λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ απαηηνχκελε πξαθηηθή άζθεζε ε νπνία ηνπο 

δίλεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε ζρεηηθνχ Γηπιψκαηνο 

(πηζηνπνίεζε). 

11. Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηνπ νρήκαηνο κε ηηο απαξαίηεηεο θαιχςεηο θαη κε ηε λνκηθή 

πξνζηαζία ηνπ πιεξψκαηνο, ησλ επηβαηλφλησλ ηνπ αζζελνθφξνπ θαη ελφο αθφκε ζπλνδνχ 

ή επηβαηψλ άιισλ νρεκάησλ θαη πεδψλ.  

12. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε πξνζθνξά κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή αλά ρικ.  

13. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαιακβάλεη ηνλ αζζελή απφ ηνλ 

ζάιακν ή ηα Σ.Δ.Ι. πξνθεηκέλνπ λα ηνλ κεηαθέξεη αξρηθά ζην αζζελνθφξν θαη θαηφπηλ 

ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ηνπ.  

14. Σηο ιεπηνκέξεηεο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ ζα ηηο ξπζκίδεη 

ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ έρνληαο σο  γλψκνλα λα εμππεξεηείηαη ν κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο αζζελψλ.  
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Αποηελεί αναπψζπαζηο ημήμα ηηρ απ. 1691/2023 διακήπςξηρ   
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ: 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Γενικψ Νοζοκομείο Γιδςμοηείσος 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΚΛΗΗ:  

ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΔΙΑ: Παποσή Τπηπεζιϊν αζθενοθψπος οσήμαηορ 
ππαγμαηοποίηζηρ δεςηεπογενϊν μεηαθοπϊν 

    

Πξνζθεξφκελε ηηκή αλά δηαθνκηδή κε Φ.Π.Α. ζην Γήκν 
Γηδπκνηείρνπ 

  

Πνζφ ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο, κε Φ.Π.Α.  πνπ ζα επηβαξχλεη 
ηελ ηηκή ηεο δηαθνκηδήο γηα πεξηνρέο εθηφο ηνπ δήκνπ 
Γηδπκνηείρνπ 

  

  

  
  Ηκεξνκελία    
  
 
  Τπνγξαθή 
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Αποηελεί αναπψζπαζηο ημήμα ηηρ απ. 1691/2023 διακήπςξηρ   
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

ΣΡΟΠΟ ΥΡΔΩΗ 

 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΣΡΟΠΟΤ ΥΡΔΩΗ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ: 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Γενικψ Νοζοκομείο Γιδςμοηείσος 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΚΛΗΗ:  

ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΔΙΑ: Παποσή Τπηπεζιϊν αζθενοθψπος οσήμαηορ 
ππαγμαηοποίηζηρ δεςηεπογενϊν μεηαθοπϊν 

   

Α/Α ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ 

ΥΡΔΩΗ ΜΔ 
ΦΠΑ 

1 
ΑΠO: Ννζνθνκείν (25εο Μαΐνπ 152)                   

 
Δ: Γηδπκφηεηρν (Οξεζηηάδνο 65) 

2 
ΑΠO: Ννζνθνκείν (25εο Μαΐνπ 152)                   

  
Δ: Οξεζηηάδα (Αγ. Θενδψξσλ 97) 

3 
ΑΠO: Ννζνθνκείν (25εο Μαΐνπ 152)                   

  
Δ:  νπθιί (Δι. Βεληδέινπ 73) 

4 
ΑΠO:  Ννζνθνκείν (25εο Μαΐνπ 152)                   

  
Δ:  Πεηξσηά 

5 
ΑΠO: Μάλε       

  
Δ:  Ννζνθνκείν (25εο Μαΐνπ 152)     

 

 

Το ςυνολικό ποςό χρέωςησ για κάθε μία από τισ ανωτέρω πέντε περιπτώςεισ θα 

πρέπει να αναλυθεί. 
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