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                                                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Κέρκυρα 29/06/2022 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 6

ης
 Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ                                        Αρ. Πρωτ .: 14440 

        ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ              
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» 
          ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληρ.: Τσάρα ∆. 
Τηλ.:26613-60868 
email  : d.tsara@gnkerkyras.gr                                   
 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2022 

«Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την Ανάθεση Υπηρεσιών από Πιστοποιηµένους 

Εκτιµητές  Εγγεγραµµένους στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών στο Πεδίο Ακινήτων του 

Υπουργείου Οικονοµικών για την Σύνταξη Εισήγησης και τον Καθορισµό Τιµών Εκκίνησης 

Μίσθωσης ∆έκα Ακινήτων (10), Ιδιοκτησίας του Γ. Ν. Κέρκυρας» προϋπολογισθείσας δαπάνης 

6.700,00 € συµπερ/µένου Φ.Π.Α. 24% 

 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2022 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

( χαµηλότερη τιµή) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηµεροµηνία : 04-07-2022 

Ηµέρα : ∆ΕΥΤΕΡΑ 

Ώρα : 11.30 π.µ. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙAΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ηµεροµηνία : 04-07-2022 

Ηµέρα : ∆ΕΥΤΕΡΑ 

Ώρα : 12.00 π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 
79419000-4 «Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα 
εκτιµήσεων» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ  (5.403,23 € πλέον ΦΠΑ 24%) 

6.700,00 € συµπερ/µένου Φ.Π.Α. 24%. 

Κ.Α.Ε. 0439 «Λοιπές Αμοιβές Νομικών Προσώπων που 
εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» 

ΑΔΑ: 6Α904690Β3-8Ι6
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
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ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. 
 

Το Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» το οποίο εδρεύει στην Κέρκυρα, επί της οδού Εθνικής 

Παλαιοκαστρίτσης, περιοχή: Κοντόκαλι, Τ.Κ.: 49100 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο ΡΟΥΜΠΑΤΗ 

ΛΕΩΝΙ∆Α, ∆ΙΟΙΚΗΤΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» 

 

Α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1. του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις» 

2. του Ν. 2518/97 (ΦΕΚ 164/Α/97) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτού και 

άλλες διατάξεις» 

3. του άρθ. 68 του Ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και 

συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» 

4. του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση 

του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

5. του άρθ. 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-

βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου 

πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015» 

6. του άρθ. 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην 

Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 

7. του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 

8. των άρθ. 74-85 και 90 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής 

Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήµατος – Ρυθµίσεις 

φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» 

9. του N. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

10. του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού 

πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερε ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της 

άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία» 

(ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021). 
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Β. Την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄) Απόφαση του Υπουργού των Οικονοµικών 

για αύξηση και ορισµό σε ΕΥΡΩ του χρηµατικού ποσού του άρθ. 83 παρ.1 του Ν. 2362/1995 

για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή 

υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

Γ. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 24160/1/30-12-2021 (Α∆Α: ΨΑ0Ρ4690Β3-Θ1Ε) απόφαση του ∆ιοικητή 

του Γ.Ν.Κ. «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», περί συγκρότησης επιτροπών για το έτος 2022. 

∆. Την υπ’ αριθµ.: 24ης/θ. Ε.Η.∆. 1ο/23-06-2022 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γ.Ν.Κ. 

«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την σύνταξη εκθέσεων προσδιορισµού της µισθωτικής αξίας – καθορισµού 

των τιµών εκκίνησης εκµίσθωσης των δέκα ακινήτων, ιδιοκτησίας του Γ.Ν.Κ. «ΑΓΙΑ 

ΕΙΡΗΝΗ». 

Ζ. Την µε αριθµό 751/0 (14331/28-06-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, µε Α∆Α: 

Ψ4ΛΡ4690Β3-Χ9Β σε βάρος των ΚΑΕ 0439α01 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωµής της Υπηρεσίας µας (α/α : 880). 

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 
την Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής σε Ευρώ 

για την ανάθεση Υπηρεσιών από Πιστοποιηµένους Εκτιµητές  Εγγεγραµµένους στο Μητρώο 

Πιστοποιηµένων Εκτιµητών στο Πεδίο Ακινήτων του Υπουργείου Οικονοµικών για την Σύνταξη Εισήγησης 

και τον Καθορισµό Τιµών Εκκίνησης Μίσθωσης ∆έκα Ακινήτων (10), Ιδιοκτησίας του Γ. Ν. Κέρκυρας» 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.700,00 € συµπερ/µένου Φ.Π.Α. 24% 

 
 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 04/06/2022 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00 π.µ. στο Γ.Ν. 

Κέρκυρας, που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Παλαιοκαστρίτης, περιοχή: Κοντόκαλι, Τ.Κ.: 49100. 

Η προϋπολογισµένη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 6.700,00 € συµπερ/µένου Φ.Π.Α. 24% 

(5.403,23 € πλέον ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439α01 του τακτικού προϋπολογισµού του 

Γ.Ν.Κ. «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», του οικονοµικού έτους 2022. 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή (Επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού), µπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι 

νόµιµοι εκπρόσωποί τους. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας 
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διαγωνισµών του Γ.Ν.Κ. «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», κατά την προβλεπόµενη ηµεροµηνία και ώρα. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις παρακάτω παραγράφους και τα 

παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 

O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ του Γ.Ν.Κ. «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»  

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Στοιχεία ∆ιαδικασίας 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την διαδικασία των διαγωνισµών του ν. 4412/16. 

2. Χρηµατοδότηση της σύµβασης 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 0439 «Λοιπές αµοιβές νοµικών 

προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του 

οικονοµικού έτους 2022 του φορέα και καλύπτεται από την υπ. αριθµ. 751/0 (14331/28-06-2022 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, µε Α∆Α: Ψ4ΛΡ4690Β3-Χ9Β σε βάρος των ΚΑΕ 0439α01 στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας µας (α/α : 880). 

 

3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 

Το αντικείµενο της σύµβασης είναι ο προσδιορισµός από νόµιµα Πιστοποιηµένο Εκτιµητή κατά 

τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του Ν. 4152/2013, εκ του τηρουµένου στο Υπουργείο 

Οικονοµικών µητρώου, µε πιστοποίηση τουλάχιστον για τον κλάδο Α’ της υποπαραγράφου 

Γ4 του εν λόγω νόµου, των παρακάτω αναφεροµένων δέκα (10) ακινήτων και την εκτίµηση 

της µισθωτικής και της αγοραίας αξίας τους ιδιοκτησίας του Γ.Ν.Κ. «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» τα οποία 

περιγράφονται ως εξής: 

1. Ένα ακίνητο επί της οδού Γκύλφορδ 11 και Σουλίου 20-22, το οποίο βρίσκεται εντός του 
ιστορικού κέντρου της παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και διαθέτει τετραώροφο ακίνητο 
συνολικού εµβαδού 360 m2, σε οικόπεδο µε συνολική επιφάνεια περίπου 90 m2. Κάθε όροφος 
αποτελεί ένα αυτόνοµο διαµέρισµα συνολικού εµβαδού περίπου 90 m2. Το ισόγειο και ο 
πρώτος όροφος µισθώνεται σε ιδιώτη µε χρήση κατοικίας.  

2. Ένα ακίνητο επί της οδού ∆ηµόδοκου 14-16 και Αλµπάνα Μηνιάτη 11, το οποίο βρίσκεται 
εντός του ιστορικού κέντρου της παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και διαθέτει τριώροφη 
οικοδοµή µε ισόγειο, η οποία αποτελείται από αυτόνοµα οροφοδιαµερίσµατα συνολικού 
εµβαδού 440 m2. Αναλύεται ως εξής : διαµέρισµα ισογείου και πρώτου ορόφου 77 m2 περίπου 
έκαστο και διαµέρισµα δευτέρου και τρίτου 143 m2 έκαστο. Τα διαµερίσµατα του ισογείου και 
του πρώτου ορόφου έχουν διαφορετική είσοδο από αυτά του δευτέρου και του τρίτου.   

3. Ένα ακίνητο επί της οδού Θεοδοσίου 17, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού κέντρου της 
παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και πολύ κοντά στα Ανάκτορα των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, 
σε πάροδο της Πλατείας Σπιανάδας. ∆ιαθέτει τριώροφη οικοδοµή συνολικού εµβαδού 75 m2, 
εντός οικοπέδου εµβαδού 25 m2.  

4. Ένα ακίνητο επί της οδού Λορέντζου Μαβίλη 19, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού 
κέντρου της παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και πολύ κοντά στο κτίριο της Ιόνιας Βουλής. 
∆ιαθέτει τριώροφη οικοδοµή συνολικού εµβαδού 95 m2, εντός οικοπέδου εµβαδού περίπου 55 
m2.  

5. Ένα ακίνητο επί της οδού Αλµπάνα Μηνιάτη 15, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού 
κέντρου της παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και διαθέτει τετραώροφο ακίνητο συνολικού 
εµβαδού 200 m2, σε οικοπέδο µε συνολική επιφάνεια περίπου 45 m2.  

6. Ένα ακίνητο επί της οδού Αρσενίου 3, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού κέντρου της 
παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και διαθέτει παλιά πολυκατοικία µε ισόγειο εµβαδό 56 m2 και 
τρεις ορόφους εµβαδού 140 m2, έκαστος (συνολική επιφάνεια 480 m2). Το κτίριο αναφέρεται 
ως Αρχιεπισκοπείο. 
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7. Ένα ακίνητο επί της οδού Γκύλφορδ 30-32, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού κέντρου 
της παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και διαθέτει τριώροφο ακίνητο συνολικού εµβαδού 75 m2, σε 
οικόπεδο µε συνολική επιφάνεια περίπου 25 m2. 

8. Ένα ακίνητο επί της οδού ∆ηµάρχου Κόλλα 12, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού 
κέντρου της παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και πολύ κοντά στο κτίριο της Ιόνιας Βουλής. 
∆ιαθέτει τριώροφο ακίνητο µε υποστέγη συνολικού εµβαδού περίπου 265 m2, σε οικόπεδο µε 
συνολική επιφάνεια περίπου 90 m2. Αναλυτικά διαθέτει τρεις ορόφους (ισόγειος, 1ος και 2ος), 
συνολικής επιφάνειας περίπου 80 m2 έκαστος και υποστέγη συνολικής επιφάνειας περίπου 
45 m2.  

9. Ένα ακίνητο επί της οδού Επάρχου 2,  στον τρίτο όροφο τερταώροφης οικοδοµής, η οποία 
βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας µε πρόσοψη στην πλατεία ΣΠΙΑΝΑ∆Α. Το 
διαµέρισµα είναι συνολικού εµβαδού περίπου 100 m2. 

10. Ένα ακίνητο επί της οδού Λεωφ. Αλεξάνδρας 15, για το οποίο το Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας 
διαθέτει παλιά διώροφη κατοικία συνολικού εµβαδού 460 m2, εντός οικοπέδου συνολικού 
εµβαδού 990 m2.  

 
Το σύνολο του προϋπολογισµού ανέρχεται στο ποσό των 5.403,23 € ( πέντε χιλιάδων 

τετρακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι, 6.700,00 € (έξι 

χιλιάδων επτακοσίων ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 

3.1 ∆ιαδικασία επιλογής του µειοδότη: 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, θα καταθέτουν υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισµού, 

οικονοµικές προσφορές και για τα δέκα (10) ακίνητα συνολικά και ξεχωριστά για το καθένα. 

Ανάδοχος, αναδεικνύεται ο συµµετέχων µε τη χαµηλότερη οικονοµική προσφορά εφόσον   πληρεί τις 

προϋποθέσεις. 

Σε περίπτωση που ο µειοδότης των ακινήτων είναι περισσότεροι από ένας,        γίνεται κλήρωση. 

 

4. Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• τον ν. 4472/2017 (Α' 74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση 

διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και 

μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, 

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές 

διατάξεις.» 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 
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1, 

• 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. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 

(L335)», 

• του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

• του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

• του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις", 

• 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 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα", του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την 

πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία", 

• του π.δ 80/2016 (Α' 194) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες", όπως ισχύει, 

• της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

• της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

• τον ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α 85), 'Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση 

ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
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τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις', 

• τον ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α' 236), ' Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης 

και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, 

ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 

4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις', 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. 

• Ν. 4152/2013, κεφάλαιο Γ’ 

 

5. Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού 

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/07/2022, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:30 
π.µ.. 
 

6. ∆ηµοσιότητα 

Η δηµοσιότητα του διαγωνισµού θα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του άρθρου 66 του ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Α’ 147). 

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 

Η ∆ιακήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 

3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, email : 

www.gnkerkyras.gr 

7. Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 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 τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων 

συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρµοδιότητάς τους, 
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της              διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των  πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

8. Έγγραφα της σύµβασης 
 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 

• Παράρτηµα I: Συνοπτική Παρουσίαση Ακινήτων 

• Παράρτηµα II: Αναλυτική διαδικασία επιλογής του µειοδότη 

• Παράρτηµα IΙΙ: Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

• Παράρτηµα ΙV: Σχέδιο Σύµβασης 

          

8.1 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια 

έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους 

προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω 

εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη  µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ. ΕΞ., είτε από το αρµόδιο 

προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί 

∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό  µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 

υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο 

επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο µε την σφραγίδα ''Apostile" σύµφωνα µε την  συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα 

περί ∆ικηγόρων. 

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

8.2  Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 
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της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη- µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ η εγγύηση οικονοµικό 

φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία 

λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

9. ∆ικαίωµα συµµετοχής 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 

σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε 

την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν 

εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή 

πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 

συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 
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προσφοράς 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 
10. Λόγοι αποκλεισµού 

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης 

(διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει  στο πρόσωπό  του (εάν πρόκειται για 

µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση  

οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

   10.1]  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους : 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο 

2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονοµικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το 

ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 

νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
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της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ'  

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά 

κατ' ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων 

εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

10.2] Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 

τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την 

εθνική νοµοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 

υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 

10.3). Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 

προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
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δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην 

αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας 

σύνηψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, (ε) εάν µία κατάσταση 

στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά την 

προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, 

δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 

στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την 

ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα 

ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 

και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του 

10.4] Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 

του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω        περιπτώσεις 

10.5] Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις ανωτέρω καταστάσεις µπορεί να 

ΑΔΑ: 6Α904690Β3-8Ι6





 14 

προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα 

µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα 

και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 

επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί 

να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση. 

10.6] Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 

προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

10.7] Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύµβασης. 

 
11. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 

απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή 

υπηρεσιών. 

 
12.  Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύµβασης, ο εκτιµητής - οικονοµικός φορέας απαιτείται να είναι νόµιµα πιστοποιηµένος, τουλάχιστον για 

τον κλάδο Α, κατά τις διατάξεις της παραγράφου Γ' του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) και εγγεγραµµένος 

στο κλάδο των Ακινήτων, εκ του τηρουµένου στο Υπουργείο Οικονοµικών µητρώου. 

 

13.  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 
13.1 Αποδεικτικά µέσα 

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής 

τους, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 

παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του 

ν. 4412/2016. 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 
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Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού οι προσφέροντες οικονοµικοί 

φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Όταν υπάρχει σε βάρος του 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού 

µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 

οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως 

άνω παράγραφο. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό θα 

υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί των 

αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη 

βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκηµα που θα µπορούσε να προκαλέσει 

αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να 

διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη 

βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου. 

β) για τις παραγράφους 10.2 και 10.3 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια 

αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Για την περίπτωση 10.2 οι οικονοµικοί φορείς 

απαιτείται να υποβάλλουν Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα. Για την περίπτωση β' της 

παραγράφου 10.3 απαιτούνται να καταθέσουν πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία 

αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης  ή τελεί υπό  αναγκαστική διαχείριση ή  από δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία. 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 10.1    και 10.2   και στην περίπτωση β' της παραγράφου 10.3, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 10.1 και 

10.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 10.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 10.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
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οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 

αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην 

παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 

γ) για την παράγραφο 10.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της  χώρας εγκατάστασής 

του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής 

δραστηριότητας προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού 

µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος 

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α' του ν. 

4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 

επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό µπορεί  να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 

οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 

για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα 

οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο ή Τεχνικό Επιµελητήριο ή Οικονοµικό Επιµελητήριο. 

         Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς   

προσκοµίζουν το πιστοποιητικό εγγραφής στο κλάδο Ακινήτων εκ του τηρουµένου στο Υπουργείο 

Οικονοµικών µητρώο κατά τις διατάξεις της παραγράφου Γ' του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107). 

        Β.4. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα 

σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

Β.5. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε 
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τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

14. Κριτήρια Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη  προσφορά 

βάσει τιµής σε κάθε τµήµα ακινήτων χωριστά. 

 

15. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Βασική προϋπόθεση συµµετοχής στο διαγωνισµό (επί ποινή αποκλεισµού) είναι ο κάθε  

συµµετέχων να δώσει αναλυτική προσφορά και για τα δέκα (10) ακίνητα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. 

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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 αυτής. 

 

16. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

καταθέσουν πρωτοκολλώντας την προσφορά τους στο πρωτόκολλο του Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ που βρίσκεται 

στο ισόγειο του νοσοκοµείου (διευθ.: επί της οδού Εθνικής Παλαικαστρίτης περιοχή Κοντόκαλι) έως την 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού. 

Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον φάκελο 

των δικαιολογητικών συµµετοχής και τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν 

στο εξωτερικό τους µέρος την λέξη προσφορά, την καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης 

προθεσµίας υποβολής προσφορών), τον τίτλο του έργου, την επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής, τη 

διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο και ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του 

προσφέροντος/∆ιαγωνιζόµενου και τα στοιχεία όλων των µελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας 

φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονοµική προσφορά (µε την ένδειξη 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 

Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά την κατάθεση της 

προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων. 

Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισµού 

σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο 

αντιληπτό. 

Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου: 

• σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος, 

• σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένος 
οµόρρυθµος εταίρος του οικονοµικού φορέα, 
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• σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) ο εξουσιοδοτηµένος 
επί τούτω διαχειριστής της, 

• σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ., 

• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει 
να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των 
κοινοπρακτουσών οικονοµικών φορέων είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες µαζί, ο καθένας 
εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος κατά τα παραπάνω. 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζοµένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Προσφορές εκπρόθεσµες επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν ή να αξιολογηθούν σύµφωνα µε την 

παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.4412/2016. 

 

16.1 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

πρέπει να περιλαµβάνει : 

Α) Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρουν ότι αποδέχονται τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος  
Β) Φορολογική ενηµερότητα, 
Γ) Ασφαλιστική ενηµερότητα και   
∆) Αντίγραφο ποινικού µητρώου, όλα σε ισχύ. 
Ε) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75 στην οποία : 

  
α) Να δηλώνουν ότι φέρουν την ευθύνη να αποδεικνύουν ότι λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα 

οργανωτικά και τεχνικά µέτρα προστασίας προσωπικών δεδοµένων και  
β) ότι συµµορφώνονται µε τον  Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων (ΕΕ) 2016/679 
(ΓΚΠ∆).  

Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες ∆ηλώσεις καθώς και η  Οικονοµική Προσφορά που θα κατατεθούν θα 
είναι ενυπόγραφες ή ψηφιακά υπογεγραµµένες. 

 

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

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης της διακήρυξης: 

Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς (Υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στο Παράτηµα IV) 

υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού, από τον νόµιµο εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα ή της 

Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες µονογράφονται από τον ίδιο (µονογραφές που τυχόν λείπουν 

συµπληρώνονται µετά το άνοιγµα των προσφορών. Ακόµα κι αν αρνηθεί να τα µονογράψει ο 

διαγωνιζόµενος, τα µονογράφει η Επιτροπή. Επίσης, εφόσον λείπουν, συµπληρώνονται από τον 

προσφέροντα µετά το άνοιγµα των προσφορών τα ονοµατεπώνυµα των προσφερόντων και οι 

σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση  οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισµού. 

Η προσφερόµενη τιµή θα πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Η 

προσφερόµενη τιµή δίνεται για όλα τα ακίνητα συνολικά. 

Η ολόγραφη αναγραφή υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής. 

Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονοµικής προσφοράς 

(πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), β) διαφορές µεταξύ της ολόγραφης και της αριθµητικής 

τιµής ή γ) λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει την ορθή  οικονοµική προσφορά. 
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Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ . 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

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 που 

καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε 

την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό 

της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες ∆ηλώσεις καθώς και η  Οικονοµική Προσφορά που θα κατατεθούν θα 
είναι ενυπόγραφες ή ψηφιακά υπογεγραµµένες. 
 

16.3 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι (6) 

µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 10 της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι 

οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται µε όσους παρετείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

 

16.4 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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 15 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 16. (Τρόπος υποβολής 

προσφορών), 16.1 (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής), 

16.2 (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών 

προσφορών) , 16.3 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 17. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 18 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας. 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
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κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 17.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε 

την παράγραφο 17.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ' της 

παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά 

µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη 

ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 

 
17. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
17.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
17.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» έως την καταληκτική ηµεροµηνία 

και ώρα [ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ, 04-07-2022 και ώρα = 11:30 π.µ.]. Προσφορές που τυχόν περιέρχονται 

στην αναθέτουσα αρχή πριν από την καταληκτική  ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσµίας που 

καθορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση. 

Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 

προσφορά ή αίτηση συµµετοχής. Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο παραλαµβάνει τις προσφορές για να 

τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 

Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στη διαδικασία του ∆ιαγωνισµού της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, γίνεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) και 

µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της Επιτροπής σύµφωνα µε την παρ. 4 

του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία που 

περιγράφεται στο άρθρο 98 του Ν.4412/2016. 

 

17.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της ανάθεσης του έργου και την τελική επιλογή του προµηθευτή είναι η 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη συνολική τιµή). 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την αρµόδια επιτροπή που έχει ορισθεί µε την αρ. πρωτ. : 

24160/1/30-12-2021 Απόφαση του ∆ιοικητή του Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 
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Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάµενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνοµική 

ταυτότητα ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης. 

Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 100 του Ν.4412/2016 και εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων 

διατάξεων. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού παραδίδεται µε απόδειξη στο 

Τµήµα Προµηθειών, το οποίο διενεργεί το διαγωνισµό. 

 
18. Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα που έχει 

υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο. 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 

επέρχονται µε την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον 

αυτός υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 13.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού εντός 

προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 

συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

19. 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. Για 

την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

20. Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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, µετά από 

γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις 

σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 
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21. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της 

σύµβασης, πλέον ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Το περιεχόµενο της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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, 

συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 27 η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της αποδεσµεύονται τµηµατικά, κατά το ποσό που 

αναλογεί στην αξία του µέρους του τµήµατος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά µετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 

επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσµου. 

22. Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

23. Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 

Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

24. Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 

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

σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου. 

25. ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει 
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τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της 

ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 10.1 

και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του 

∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 
26. Τρόπος πληρωµής 
 

26.1 Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. 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. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωµή. 
26.2 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. 
 

27. Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που 

απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν εκπληρώνει τα καθήκοντα του. 

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) δεν εκτελεί τα καθήκοντα του µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του 

αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 

Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός του 

αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

 
28. ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων 

Ο ανάδοχος µπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάµει των όρων των άρθρων 27 ., µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την 

ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο 

αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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29. Παρακολούθηση της σύµβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί σύµφωνα µε 

το άρθρο 216 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) 

 
30. ∆ιάρκεια σύµβασης 

Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της. 

 
31. Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης 

 

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 

που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής µπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει 

τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 

συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 

αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 

ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή 

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 

των 25 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 

την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 

πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν  επιστρέφονται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 
32. Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή /και  

παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής µπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι σύµφωνα µε 

τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 

αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται 
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για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, 

ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 , λόγω 

εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην 

προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 

O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» 

 

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
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                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ι 

           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

1 Ένα ακίνητο επί της οδού Γκύλφορδ 11 και Σουλίου 20-22, το οποίο βρίσκεται εντός του 
ιστορικού κέντρου της παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και διαθέτει τετραώροφο ακίνητο 
συνολικού εµβαδού 360 m2, σε οικόπεδο µε συνολική επιφάνεια περίπου 90 m2. Κάθε όροφος 
αποτελεί ένα αυτόνοµο διαµέρισµα συνολικού εµβαδού περίπου 90 m2. Το ισόγειο και ο 
πρώτος όροφος µισθώνεται σε ιδιώτη µε χρήση κατοικίας.  

2 Ένα ακίνητο επί της οδού ∆ηµόδοκου 14-16 και Αλµπάνα Μηνιάτη 11, το οποίο βρίσκεται 
εντός του ιστορικού κέντρου της παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και διαθέτει τριώροφη 
οικοδοµή µε ισόγειο, η οποία αποτελείται από αυτόνοµα οροφοδιαµερίσµατα συνολικού 
εµβαδού 440 m2. Αναλύεται ως εξής : διαµέρισµα ισογείου και πρώτου ορόφου 77 m2 περίπου 
έκαστο και διαµέρισµα δευτέρου και τρίτου 143 m2 έκαστο. Τα διαµερίσµατα του ισογείου και 
του πρώτου ορόφου έχουν διαφορετική είσοδο από αυτά του δευτέρου και του τρίτου.  

3 Ένα ακίνητο επί της οδού Θεοδοσίου 17, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού κέντρου της 
παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και πολύ κοντά στα Ανάκτορα των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, 
σε πάροδο της Πλατείας Σπιανάδας. ∆ιαθέτει τριώροφη οικοδοµή συνολικού εµβαδού 75 m2, 
εντός οικοπέδου εµβαδού 25 m2.  

4 Ένα ακίνητο επί της οδού Λορέντζου Μαβίλη 19, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού 
κέντρου της παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και πολύ κοντά στο κτίριο της Ιόνιας Βουλής. 
∆ιαθέτει τριώροφη οικοδοµή συνολικού εµβαδού 95 m2, εντός οικοπέδου εµβαδού περίπου 55 
m2.  

5 Ένα ακίνητο επί της οδού Αλµπάνα Μηνιάτη 15, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού 
κέντρου της παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και διαθέτει τετραώροφο ακίνητο συνολικού 
εµβαδού 200 m2, σε οικοπέδο µε συνολική επιφάνεια περίπου 45 m2.  

6 Ένα ακίνητο επί της οδού Αρσενίου 3, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού κέντρου της 
παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και διαθέτει παλιά πολυκατοικία µε ισόγειο εµβαδό 56 m2 και 
τρεις ορόφους εµβαδού 140 m2, έκαστος (συνολική επιφάνεια 480 m2). Το κτίριο αναφέρεται 
ως Αρχιεπισκοπείο. 

7 Ένα ακίνητο επί της οδού Γκύλφορδ 30-32, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού κέντρου 
της παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και διαθέτει τριώροφο ακίνητο συνολικού εµβαδού 75 m2, σε 
οικόπεδο µε συνολική επιφάνεια περίπου 25 m2. 

8 Ένα ακίνητο επί της οδού ∆ηµάρχου Κόλλα 12, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού 
κέντρου της παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και πολύ κοντά στο κτίριο της Ιόνιας Βουλής. 
∆ιαθέτει τριώροφο ακίνητο µε υποστέγη συνολικού εµβαδού περίπου 265 m2, σε οικόπεδο µε 
συνολική επιφάνεια περίπου 90 m2. Αναλυτικά διαθέτει τρεις ορόφους (ισόγειος, 1ος και 2ος), 
συνολικής επιφάνειας περίπου 80 m2 έκαστος και υποστέγη συνολικής επιφάνειας περίπου 
45 m2.  

9 Ένα ακίνητο επί της οδού Επάρχου 2,  στον τρίτο όροφο τερταώροφης οικοδοµής, η οποία 
βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας µε πρόσοψη στην πλατεία ΣΠΙΑΝΑ∆Α. Το 
διαµέρισµα είναι συνολικού εµβαδού περίπου 100 m2. 

10 Ένα ακίνητο επί της οδού Λεωφ. Αλεξάνδρας 15, για το οποίο το Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας 
διαθέτει παλιά διώροφη κατοικία συνολικού εµβαδού 460 m2, εντός οικοπέδου συνολικού 
εµβαδού 990 m2.  

 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει για τα δέκα (10) ανωτέρω ακίνητα, την εκτίµηση της µισθωτικής τους αξίας 
σύµφωνα : 

 

1. µε την σηµερινή τους κατάσταση, 
 

2. µετά από τις ενέργειες για την κατ’ ελάχιστων λειτουργική τους αποκατάσταση. 
 

 

ΑΔΑ: 6Α904690Β3-8Ι6





 27 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, θα καταθέτουν υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισµού, 

οικονοµικές προσφορές και για τα δέκα(10) ακίνητα, ξεχωριστά και συνολικά για το καθένα. 

Ανάδοχος, αναδεικνύεται ο συµµετέχων µε τη χαµηλότερη οικονοµική προσφορά στο σύνολο των 

ακινήτων. Σε περίπτωση που οι µειοδότες είναι περισσότεροι από ένας, γίνεται κλήρωση. 

Το Τµήµα ∆ιαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας, θα παραδώσει όλο το υλικό και τα διαθέσιµα 

στοιχεία που έχει στην κατοχή του για τα ακίνητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
1 Ακίνητο επί της οδού Γκύλφορδ 11 και Σουλίου 20-22, το οποίο βρίσκεται εντός του 

ιστορικού κέντρου της παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και διαθέτει τετραώροφο ακίνητο 
συνολικού εµβαδού 360 m2, σε οικόπεδο µε συνολική επιφάνεια περίπου 90 m2. Κάθε 
όροφος αποτελεί ένα αυτόνοµο διαµέρισµα συνολικού εµβαδού περίπου 90 m2. Το 
ισόγειο και ο πρώτος όροφος µισθώνεται σε ιδιώτη µε χρήση κατοικίας.  

 
    ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (εκτιµώµενο κόστος)wwwwwwwwwwwwwww.. 

 
 

2 Ακίνητο επί της οδού ∆ηµόδοκου 14-16 και Αλµπάνα Μηνιάτη 11, το οποίο βρίσκεται 
εντός του ιστορικού κέντρου της παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και διαθέτει τριώροφη 
οικοδοµή µε ισόγειο, η οποία αποτελείται από αυτόνοµα οροφοδιαµερίσµατα συνολικού 
εµβαδού 440 m2. Αναλύεται ως εξής : διαµέρισµα ισογείου και πρώτου ορόφου 77 m2 
περίπου έκαστο και διαµέρισµα δευτέρου και τρίτου 143 m2 έκαστο. Τα διαµερίσµατα 
του ισογείου και του πρώτου ορόφου έχουν διαφορετική είσοδο από αυτά του δευτέρου 
και του τρίτου.  

 
    ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (εκτιµώµενο κόστος)wwwwwwwwwwwwwww.. 

 
3 Ακίνητο επί της οδού Θεοδοσίου 17, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού κέντρου 

της παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και πολύ κοντά στα Ανάκτορα των Αγίων Μιχαήλ και 
Γεωργίου, σε πάροδο της Πλατείας Σπιανάδας. ∆ιαθέτει τριώροφη οικοδοµή συνολικού 
εµβαδού 75 m2, εντός οικοπέδου εµβαδού 25 m2.  

 
   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (εκτιµώµενο κόστος)wwwwwwwwwwwwwww.. 

 
 

4 Ακίνητο επί της οδού Λορέντζου Μαβίλη 19, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού 
κέντρου της παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και πολύ κοντά στο κτίριο της Ιόνιας Βουλής. 
∆ιαθέτει τριώροφη οικοδοµή συνολικού εµβαδού 95 m2, εντός οικοπέδου εµβαδού 
περίπου 55 m2.  

 
    ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (εκτιµώµενο κόστος)wwwwwwwwwwwwwww.. 

 
 

5 Ακίνητο επί της οδού Αλµπάνα Μηνιάτη 15, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού 
κέντρου της παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και διαθέτει τετραώροφο ακίνητο συνολικού 
εµβαδού 200 m2, σε οικοπέδο µε συνολική επιφάνεια περίπου 45 m2.  

 
   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (εκτιµώµενο κόστος)wwwwwwwwwwwwwww.. 

 
 

6 Ακίνητο επί της οδού Αρσενίου 3, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού κέντρου της 
παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και διαθέτει παλιά πολυκατοικία µε ισόγειο εµβαδό 56 m2 
και τρεις ορόφους εµβαδού 140 m2, έκαστος (συνολική επιφάνεια 480 m2). Το κτίριο 
αναφέρεται ως Αρχιεπισκοπείο. 

 
    ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (εκτιµώµενο κόστος)wwwwwwwwwwwwwww.. 
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7 Ακίνητο επί της οδού Γκύλφορδ 30-32, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού κέντρου της 

παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και διαθέτει τριώροφο ακίνητο συνολικού εµβαδού 75 m2, σε 
οικόπεδο µε συνολική επιφάνεια περίπου 25 m2. 

 
   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (εκτιµώµενο κόστος)wwwwwwwwwwwwwww.. 

 
 

8 Ακίνητο επί της οδού ∆ηµάρχου Κόλλα 12, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού κέντρου 
της παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και πολύ κοντά στο κτίριο της Ιόνιας Βουλής. ∆ιαθέτει 
τριώροφο ακίνητο µε υποστέγη συνολικού εµβαδού περίπου 265 m2, σε οικόπεδο µε 
συνολική επιφάνεια περίπου 90 m2. Αναλυτικά διαθέτει τρεις ορόφους (ισόγειος, 1ος και 2ος), 
συνολικής επιφάνειας περίπου 80 m2 έκαστος και υποστέγη συνολικής επιφάνειας περίπου 
45 m2.  

 
   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (εκτιµώµενο κόστος)wwwwwwwwwwwwwww.. 

 
9 Ακίνητο επί της οδού Επάρχου 2,  στον τρίτο όροφο τερταώροφης οικοδοµής, η οποία 

βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας µε πρόσοψη στην πλατεία ΣΠΙΑΝΑ∆Α. Το 
διαµέρισµα είναι συνολικού εµβαδού περίπου 100 m2. 

 
 
            ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (εκτιµώµενο κόστος)wwwwwwwwwwwwwww.. 

 
10 Ακίνητο επί της οδού Λεωφ. Αλεξάνδρας 15, για το οποίο το Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας 

διαθέτει παλιά διώροφη κατοικία συνολικού εµβαδού 460 m2, εντός οικοπέδου συνολικού 
εµβαδού 990 m2.  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (εκτιµώµενο κόστος)wwwwwwwwwwwwwww.. 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
 
 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στην Κέρκυρα, σήμερα την ……….. /……… /2022   , ημέρα .................. ……….., οι υπογεγραμμένοι, αφ’ 

ενός μεν ο κος… ........................................................................................ , (θέση, ιδιότητα), ενεργώντας ως 
νόμιμος εκπρόσωπος του Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» και αφ’ ετέρου ο κος νόμιμος εκπρόσωπος 
της εταιρείας με την 

Επωνυμία…………….. , με Α.Φ.Μ…………… , Δ.Ο.Υ ............ , που εδρεύει 

στην οδό……………. , πόλη……………… , Τ.Κ………… , αριθμός τηλεφώνου…………. 

και email …………………………………… , συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους……………………… ως εκπρόσωπος του Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ 

ΕΙΡΗΝΗ» έχοντας υπόψη και την υπ. αρ………………………………………. και με ΑΔΑ:……………………..

...............................................................................................................απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ 

ΕΙΡΗΝΗ», σύμφωνα με την οποία κατακυρώθηκε σ…………………… ……………… το αποτέλεσμα 

του συνοπτικού διαγωνισμού που διεξήχθη την………………… για την………………………. Για την 

ανάδειξη αναδόχου που θα               αναλάβει   τον   προσδιορισμό   της   μισθωτικής  αξίας   

………………..   ………………………………… 

ακινήτων του Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», αναθέτει στ............. , η οποία θα αποκαλείται στο 

εξής, χάριν συντομίας, ανάδοχος, την ως άνω υπηρεσία. 

  

Ο     ανάδοχος,     αναλαμβάνει     τον     προσδιορισμό     της     μισθωτικής αξίας    των 

……………………………….. ακινήτων του Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» σύμφωνα με τους όρους της 

Διακήρυξης 19/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των άλλων στοιχείων ή 

εγγράφων της προς ανάθεσης υπηρεσίας, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 

συμφωνητικού και ενιαίο με αυτό κείμενο. 

 
Ο ανάδοχος, αναλαμβάνει τον προσδιορισμό της μισθωτικής αξίας των……………………. 

ακινήτων του Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» µε το συνολικό ετήσιο τίµηµα 

των……………………….. € χωρίς Φ.Π.Α. ή………………………. € συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%. Το ποσό 

αυτό αντιστοιχεί σε µηνιαίο τίµηµα ύψους ………….. € χωρίς Φ.Π.Α. ή συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%. 

H πίστωση των υπηρεσιών βαρύνει τον Κ.Α.Ε. ………………. του προϋπολογισμού του              Γ.Ν. 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» και καλύπτεται από την υπ. αριθμ. ……………………… και με ΑΔΑ: 

………………………Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
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Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε 

χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των 

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων του 

συμφωνητικού και για κάθε απαίτηση του Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»  κατά 

της αναδόχου εταιρείας, που προκύπτει από τον προσδιορισμό της μισθωτικής 

αξίας των ……………………………….. ακινήτων του Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», ο 

ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. : ……….., έκδοσης ……………………….,       

εγγυητική        επιστολή        καλής        εκτέλεσης,         ύψους ……………………………€. 

Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, 

που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το 

πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας 

εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά 

Δικαστήρια και δη αυτά της Κέρκυρας. 

Κατά τα λοιπά η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ ΑΊ47) 

όπως αυτό ισχύει σήμερα. 

Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης ανέρχεται σε τριάντα (30) 

ημερολογιακές  ημέρες από την υπογραφή της. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω συντάχθηκε αυτό το συμφωνητικό, που αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) 

αντίγραφα. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 
  ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»                         ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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