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ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ                                   
Διεύθυνση: Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο 
Πληροφορίες: Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή  
                           Σακαβέλα Γεωργία  

Τηλ. 2631360983,987                                                                          ΠΡΟΣ 

ΦΑΞ: 2631025041                                               ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του 

Ν. 4412/16 για την διενέργεια της προμήθειας «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την 

κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου Μεσολογγίου μέσω δωρεάς βάσει του ν.4754/2020», 

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. 

                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως  ισχύουν : 

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

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

• Του Ν.4605/2019 (Α'52/1-4-2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 

Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 

πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 

απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 της 15.6.2016)-  

• Του ν. 4608/2019 (Α'66) "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση 

Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις" 

• Του  ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

• Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων 

• 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 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. 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, 

•  Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β’/23-05-

2017) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης   

• Του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 39  <Αποκλεισμός 

από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής 

νομοθεσίας > 

• Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

• Του Ν.4555/2018 (Α' 133/19-7-2018) " Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  

• Την πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.3.2020 Α΄) <κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού> και 

συγκεκριμένα το άρθρο 10 <Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και 

Περιφερειών  κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 >    

• Την αριθ. 79/07-12-2020 Μελέτη, που συνέταξε το τμήμα προμηθειών του Δήμου 

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. 

• Tην με αριθ. 02/2021 (ΑΔΑ:64ΖΤΩΡΖ-Ξ2Α) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για την έγκριση της μελέτης  για την Προμήθεια 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου 

Μεσολογγίου μέσω δωρεάς βάσει του Ν.4754/2020   

• Την με αριθ.πρωτ. 03/2021(ΑΔΑ:6ΔΗΧΩΡΖ-3ΙΩ) απόφαση Δημάρχου για την 

έγκριση διενέργειας της δαπάνης με την οποία αποφασίστηκε α) η προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το 

άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 για την διενέργεια της  προμήθειας 

«Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου 

Μεσολογγίου μέσω δωρεάς βάσει του ν.4754/2020» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης , β)  

καθορισμός των όρων διενέργειας της διαπραγμάτευσης, γ) Η συγκρότηση της 

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης . 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Κάθε  ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, να υποβάλει γραπτή σφραγισμένη  προσφορά για 

την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  προμήθειας «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για 

την κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου Μεσολογγίου μέσω δωρεάς βάσει του 

ν.4754/2020» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. 



Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής.   

  

Αναλυτικότερα οι όροι της διαπραγμάτευσης έχουν ως εξής: 

                                                                ΑΡΘΡΟ 1 

Αναθέτουσα Αρχή - 

Τόπος - χρόνος διενέργειας διαδικασίας- διαδικτυακός τόπος 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 

ΠΟΛΗ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ  

30200 

ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL631 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  2631360983,987 

ΦΑΞ  2631025041 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  

Panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή , 

Σακαβέλα Γεωργία 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (URL) 

www.messolonghi.gov.gr 

 

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

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.messolonghi.gov.gr και μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ.  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση : ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ , Σταυροπούλου 31, Τ.Κ. 30200, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου 

Υπόψιν: Αρμόδιας Επιτροπής διαπραγμάτευσης.  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση στο πίνακα 

με τα στοιχεία της αρχής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου  στην οδό Σταυροπούλου 31, Τ.Κ. 30200 , την  27 Ιανουαρίου                    

2021, και από ώρα 10.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.00 π.μ. (ώρα 

mailto:Panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/


λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 

διαπραγμάτευσης.  

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης και 

αξιολόγησης από την Επιτροπή διαπραγμάτευσης.  

Η εν λόγω δαπάνη κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV): 33115100-0 Άλλα θεραπευτικά προϊόντα και 33111000-1 Ακτινολογικά Μηχανήματα. 

     

ΑΡΘΡΟ 2 

Δεκτοί στη Διαπραγμάτευση 

Για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: να πληρούν τα 

κριτήρια επιλογής της  παρ. 1α  του άρθρου 75 του Ν. 4412/16 καθώς και να μην έχουν 

αποκλειστεί  από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 

του ίδιου νόμου.  

ΑΡΘΡΟ 3: 

Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 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: 

1.Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους :  

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

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ 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 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 

αμετάκλητη 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 τους διαχειριστές. 

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

αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως 

(στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή 

ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

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. 

Δεν 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.  

3.  Όταν  έχει επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικό φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : αα) τρεις (3) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 



υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 

ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι 

υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

4. 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. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Χρόνος-Τρόπος -Περιεχόμενο προσφορών 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την    27η Ιανουαρίου   2021 και ώρα 11.00 

π.μ., είτε : 

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης είτε  

(β) με ταχυδρομική αποστολή/courier  προς την αναθέτουσα αρχή είτε  

(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ,Σταυροπούλου 

31, Τ.Κ. 30200, Μεσολόγγι.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 

πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο μέχρι την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

  

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προσφορά 

του ……… 

για την  :  προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του 

νοσοκομείου Μεσολογγίου μέσω δωρεάς βάσει του ν.4754/2020». 

 

αναθέτουσα αρχή 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

(ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31,30200,ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 

Αρ. Πρόσκλησης: *(Να συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα)  



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

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική 

Προσφορά», 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος , με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 4.1. Περιεχόμενο Υποφακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά 

Στον προαναφερόμενο  (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

  

1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 . 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται : 

• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα  

• Σε περίπτωση Νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, ή από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή 

συγκεκριμένης σύμβασης. 

 2)  Πιστοποιητικό  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το  οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς 

προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

 3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους 

ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα δηλώνει : ότι ΔΕΝ έχει επιβληθεί σε βάρος 

του  , μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 



χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα δηλώνουν ότι : 

α) αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης του 

Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

β) δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2016 που 

αποκλείουν τη συμμετοχή του στη διαπραγμάτευση. 

γ) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

7) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει 

σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 

αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 

αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

8) Για την 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.  

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου Μεσολογγίου μέσω δωρεάς βάσει του 
ν.4754/2020. 

 
 
Αναλυτικότερα, τα υπό προμήθεια είδη είναι: 
❖ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 
 

 Και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
                                  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. 
Ψηφιακός έγχρωμος 

υπερηχοτομογράφος  

❖ Τελευταίας γενιάς micro - ψηφιακός 
διαμορφωτής δέσμης 65,536 
ανεξάρτητων ψηφιακών καναλιών 
επεξεργασίας, τεχνολογίας διευρυμένου 
φάσματος Digital Broadband 
Beamformer. 

❖ Υποστηρίζει 3 ηχοβολείς σχεδιασμένους 
με την νέα επαναστατική τεχνολογία του 
ενσωματωμένου micro digital 
beamformer εντός της ηχοβόλου 
κεφαλής. 

❖ Συνθετική απεικονιστική τεχνική κατά 
την εκπομπή και τη λήψη της ακουστικής 
δέσμης, SonoCT Real Time Compound 
Imaging νέας γενιάς. 

❖ Προηγμένος αλγόριθμος επεξεργασίας 
σε επίπεδο pixel, Advanced XRES 
(Extreme Resolution) για την πλήρη 
απόρριψη του θορύβου, διατηρώντας 
τον υψηλό ρυθμό εναλλαγής εικόνων. 

❖ AUTOSCAN, συνεχόμενη αυτόματη 
βελτίωση της δυσδιάστατης απεικόνισης 
χωρίς καμία παρέμβαση του χειριστή – 
ιατρού. 

❖ Μέθοδοι απεικόνισης : 2D, M-Mode, 
έγχρωμο Doppler (CFM). 

❖ Κλινικές Εφαρμογές : Κατάλληλο για 
εξετάσεις άνω κάτω κοιλίας, Αγγείων, 
Επιφανειακών οργάνων, Μυοσκελετικού, 
Μαιευτικές – Γυναικολογικές και 



καρδιολογικές απεικονίσεις. 
❖ Ρυθμός εναλλαγής εικόνων που φθάνουν 

τις 79 εικόνες το δευτερόλεπτο σε 
❖ πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. 
❖ Συνεχόμενη αυτόματη αρμονική 

απεικόνιση ιστών Tissue Harmonic 
Imaging, νέας 

❖ γενιάς (ΤΗΙ). 
❖ CineLoop 10 δευτερολέπτων σε 

δυσδιάστατες ασπρόμαυρες και 
έγχρωμες 

❖ απεικονίσεις. 
❖ Δυνατότητα μεγέθυνσης υψηλής 

ευκρίνειας Read/Write Zoom. 
❖ Ρύθμιση βάθους σάρωσης έως 30 cm. 
❖ Ρύθμιση ενίσχυσης των ήχων (2D Gain). 
❖ Δυνατότητα εγγραφής σχολίων 

(Annotation). 
❖ Δυνατότητα μετρήσεων αποστάσεων σε 

2D απεικονίσεις. 
❖ Δυνατότητα μέτρησης σε M-Mode. 
❖ Δυνατότητα λειτουργίας σε λίστα 

συμβατών Android tablet συσκευών με 
σύνδεση 

❖ Micro USB B ή C. 
❖ Δυνατότητα αποθήκευσης εικόνων εντός 

της tablet συσκευής. 
❖ Δυνατότητα Dicom σύνδεσης για 

αποστολή ιατρικών απεικονιστικών 
δεδομένων. 

❖ ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ: 

ΗΧΟΒΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΗ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΟΜΕΑ 
(PHASED ARRAY SECTOR) 

❖ S4-1 Broadband Phased Array 

❖ Ηλεκτρονικός ηχοβολέας Phased Array, 
διευρυμένου φάσματος συχνοτήτων από 
1 MHz έως 4 MHz βάρους 
μόλις 96 γραμμαρίων. Ρυθμιζόμενη 
γωνία σάρωσης (FOV): 90° 

❖ Τρόποι λειτουργίας: 2D, Color, M-Mode, 
THI, XRES. 

❖ Κύριες εφαρμογές: Καρδιολογία, 
Διακρανικό Doppler, Άνω-κάτω κοιλία, 
Μαιευτική/Γυναικολογία. 

❖ ΗΧΟΒΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΗ ΚΥΡΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ 
(CONVEX ARRAY) 



C5-2 Broadband Curved Array 

❖ Ηλεκτρονικός ηχοβολέας Curved Array, 
διευρυμένου φάσματος συχνοτήτων από 
2 MHz έως 5 MHz βάρους 
μόλις 136 γραμμαρίων. Κυρτότητα 
40mm. 

❖ Μέγιστο βάθος απεικόνισης 30 cm. 

❖ Τρόποι λειτουργίας: 2D, Μ-mode, Color, 
THI, XRES , SonoCT. 

❖ Κύριες εφαρμογές: Άνω-κάτω κοιλίας, 
Μαιευτική/Γυναικολογία, Ουρολογία. 

❖ ΗΧΟΒΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ 
ΣΑΡΩΣΗΣ (LINEAR ARRAY) 

L12-4 Broadband Linear Array 

❖ Ηλεκτρονικός ηχοβολέας Linear Array, 
διευρυμένου φάσματος συχνοτήτων από 
4 MHz έως 12 MHz βάρους 
μόλις 108 γραμμαρίων. 

❖ Στρέψη παραθύρου Color Doppler, 
πάτημα επαφής 34.5 mm. 

❖ Τρόποι λειτουργίας: 2D, Μ-mode, Color, 
THI, XRES, SonoCT. 

❖ Κύριες εφαρμογές: Απεικονίσεις 
περιφερειακών και εν τω βάθει αγγείων, 
επιφανειακών οργάνων, μυοσκελετικού 
κ.ά. 

2. Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα  

❖ Συνδέεται με  μονοφασική ηλεκτρική 
παροχή 220V/50Hz  

❖ Αυτόματη ρύθμιση τάσεως  δικτύου σε 
περιπτώσεις απόκλισης +/-10%  

❖ Ασφαλής και εύκολη λειτουργία με 
οθόνη LCD ενσωματωμένη στην 
τροχήλατη βάση (μεγέθους οθόνης 20Χ4 
χαρακτήρων )  

❖ Έλεγχος της ενσωματωμένης κονσόλας  
στο σύστημα γίνεται με ψηφιακή ένδειξη 
επιλογής για παραμέτρους kVp και 
mAs.Διαθέτει ακουστικό σήμα της 
έκθεσης  ακτινών  Χ. 

❖ Ψηφιακή απεικόνιση των ακτινολογικών 
παραμέτρων    

❖ Γεννήτρια ισχύος 4kw υψηλής  



συχνότητας (40kHz) 

❖ Διαθέτει  80mAs και εύρος  40-110kV 

❖ Διαθέτει τεχνική 2 σημείων (Kv  και 
mAs)καθώς και 84 ανατομικά 
προγράμματα (APR) τα οποία μπορούν 
να επαναπρογραμματιστούν  από τον 
χρήστη  

❖ Περιστρεφόμενης ανόδου λυχνία εστίας 
1,8mm 

❖ Θερμοχωρητικότητα 40Khu 

❖ Θερμοαγωγιμότητα  250W 

❖ Γωνία ανόδου 15ο  

❖ Βρίσκεται πάνω σε ειδική τροχήλατη 
βάση με ρόδες που επιτρέπουν την 
κίνηση προς κάθε κατεύθυνση  

❖ Διαθέτει ειδικό μηχανισμό 
φρεναρίσματος αντί του παραδοσιακού  
ποδόφρενου  με συνέπεια την αποφυγή 
της κατά λάθους απασφάλισης των 
φρένων από τον χειριστή  (dead man 
break system) 

❖ Διαθέτει αυτόματο διαγνωστικό σύστημα 
με κωδικούς σφαλμάτων για εύκολη 
συντήρηση  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

❖ Δύο μεταβαλλόμενες τεχνικές (Kv,mAs) 

❖ Επιλογή των προγραμματισμένων 
παραμέτρων (ανατομική τεχνική ) 

❖ Επιλογή των kVμε βήμα του ενός :40-
110Kv 

❖ Eπιλογή των mAs:σε 24 βήματα από  0,5 
mAs  -200 mAs 

❖ Χρόνοι έκθεσης : σε 32 βήματα από 
0,003sec -6.3sec  

❖ Δυνατότητα λήψης ακτινογραφιών από 
μακριά μέσω τηλεχειριστηρίου που 
συνδέεται με καλώδιο 4m  με την 
μονάδα  

❖ Διαθέτει οπτικό και ακουστικό σήμα 



κατά την διάρκεια της ακτινοβόλησης  

❖ Δυνατότητα σύνδεσης του μηχανήματος  
με BUCKY  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ  

❖ Προστασία και αυτόματος έλεγχος  του 
ρεύματος του νήματος   

❖ Προστασία σε περίπτωση υπερφόρτωσης  

❖ Προστασία από την μέγιστη φόρτωση της 
ακτινολογικής λυχνίας  

❖ Ηχητικό προειδοποιητικό σήμα σε 
περίπτωση υπολειτουργίας ή 
λανθασμένων χειρισμών    

❖ Ενδεχόμενη λανθασμένη ενέργεια 
αναγνωρίζεται από το μηχάνημα και 
μεταφέρεται στον πίνακα χειρισμού 
μέσω κωδικού αυτοδιάγνωσης λάθους 
ERROR MESSAGE 

❖ Χειροκίνητα διαφράγματα δέσμης στην 
λυχνία με λαβή για τη βαθμιαία  ρύθμιση 
του διαφράγματος  από 0Χ0εώς 
43Χ43cm σε εστιακή απόσπαση 1m 

❖ Περιστροφή  του πλήρους  συστήματος  
των διαφραγμάτων κατά +- 90ο  ώστε να 
διευκολύνεται  η εστίαση σε περιπτώσεις  
που το μηχάνημα    εκτελεί 
ακτινογραφίες στους  στενούς  χώρους 
των θαλάμων ανάμεσα σε κλίνες  

❖ Υψηλής ευαισθησίας  φως του 
ακτινοβολούμενου πεδίου με 
χρονόμετρο 30sec   

❖ Ειδική ταινία μέτρησης και ελέγχου της 
εστιακής απόστασης  

❖ Το μηχάνημα βρίσκεται πάνω σε ισχυρή 
βάση με ειδικές ρόδες που ευνοούν την 
μετακίνηση προς κάθε κατεύθυνση  

❖ Πεντάλ φρεναρίσματος –παρκαρίσματος  

❖ Πεντάλ ανύψωσης του  εμπρόσθιου 
μέρους για εύκολη υπερπήδηση 
εμποδίων  



 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για 

κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου Μεσολογγίου μέσω Δωρεάς του Ν.4745/2020 με τη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα (άρθρο 26 παρ.6 του άρθρου 32 παρ.1 του 

Ν.4412/2016 . 

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

 

           ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα µε τις διατάξεις : 

•   Του   Ν.   4412/ΦΕΚ   147   Α΄/8-8-2016   Δημόσιες   Συμβάσεις   Έργων,   Προμηθειών   και  
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

•   Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006: Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις 

ΣΤΑΤΩ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

❖ Ευρεία κίνηση του στατώ της λυχνίας  

❖ Απόσταση εστίας –εδάφους 47-204cm 

❖ Περιστροφή του στατώ στήριξης της 
λυχνίας +- βαθμιζόμενο έτσι ώστε ο 
χειριστής  να γνωρίζει το μέγεθος της 
περιστροφής  

❖ Περιστροφή της λυχνίας 0ο /+90ο με 
ειδικό γωνιόμετρο για την ανάγνωση των 
μοιρών περιστροφής  

❖ Διαστάσεις (σε θέση μεταφοράς του 
μηχανήματος ):11771Χ153(h)cm 

❖ Βάρος μηχανήματος  :110kgr     

Α/Α CPV ΕΙΔΗ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

Φ.Π.Α. 
24%,13

% 

ΑΞΙΑ 
(ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α.) 

1. 
33115100-0 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 

ΤΜΧ 
1 6.500,00 

 
24% 1.560,00 

2. 
33111000-1 

ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ  

ΤΜΧ 
1 12.000,00 

24% 
2.880,00 



• Του Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις. 

•Του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης   Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

• Του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : 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. 4013/2011 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής      Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. 

• Του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές)  τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 

•   Του Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α’/26-03-2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

•   Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

•   Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016) 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της µμελέτης είναι : 

α) Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 β) Τεχνικές Προδιαγραφές 

γ) Τεχνική Έκθεση 

δ)Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : Προσφορές 

Για  την  έγκυρη  συμμετοχή στη  διαδικασία  ώστε  να  µην  αποκλειστεί  από  αυτήν,  ο/η  
υποψήφιος/α προμηθευτής/τρια θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο 
οικονομικής προσφοράς, στον οποίο στο εξωτερικό μέρος του θα αναγράφει: 

  α) τα στοιχεία του/ης υποψήφιου/ας προμηθευτή/τριας, 

β) «ΠΡΟΣ Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  και «Προσφορά για την «Προμήθεια 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου Μεσολογγίου μέσω 

Δωρεάς του Ν.4745/2020» για την οποία  υποβάλλει προσφορά, και 



γ) την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

     Η  οικονομική  προσφορά  του/ης  υποψήφιου/ας  προμηθευτή/τριας  δίδεται  σε  ευρώ  και  
συντάσσεται αριθμητικώς  και  ολογράφως.  Στο  τέλος  της  προσφοράς  θα  πρέπει  να  υπάρχει  
οπωσδήποτε,  µε  ποινή αποκλεισμού  σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει,  η  ημερομηνία  σύνταξης  
της  προσφοράς,  υπογραφή  και σφραγίδα του/ης υποψήφιου/ας προμηθευτή/τριας. 

    Η  οικονομική  προσφορά  του/ης  υποψήφιου/ας  προμηθευτή/τριας,   ο/η  οποίος  θα  αναλάβει  
τελικά  την παρούσα προμήθεια ειδών, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. 
Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση  οι  τιμές  µμονάδας  της  προσφοράς  του/ης  προμηθευτή/τριας  για  
τα  προς  προμήθεια  είδη  θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την 
παρούσα προμήθεια ειδών. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του/ης προμηθευτή/τριας θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της  σύμβασης. 

     Επίσης, σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά εκάστου/ης υποψήφιου/ας προμηθευτή/τριας 
πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών τουλάχιστον μιας ομάδας, µε ποινή 
αποκλεισμού από τη διεκδίκηση κάθε ομάδας για όσους υποψήφιους/ες προμηθευτές/τριες δεν 
συμμετέχουν στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών της καθώς η επιλογή του/ης προμηθευτή/τριας 
για κάθε ομάδα ειδών θα γίνει για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών της. 

        Επίσης,  από  την  προσφορά  του/ης  υποψήφιου/ας  προμηθευτή/τριας  θα  πρέπει  να  
προκύπτει σαφώς   ότι   τα   προς  προμήθεια   είδη   συμφωνούν   πλήρως   µε   τις   τεχνικές   
προδιαγραφές   της παρούσας μελέτης. Σημειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα 
δεσμευτική για κάθε υποψήφιο/α ο/η οποίος/α θα αναδειχτεί τελικά προμηθευτής/τρια. 

Σε κάθε υποψήφιο/α  προμηθευτή/τρια  θα  διατίθεται  έντυπο  προϋπολογισμού  προσφοράς,  

παρόμοιας μορφής  µε  τον  πίνακα  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της  παρούσας  μελέτης,  το  

οποίο  ο/η  υποψήφιος/α προμηθευτής/τρια θα µμπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι 

τον/ην διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του/ης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Σύμβαση 

Ο/Η   ανάδοχος της προμήθειας,   μετά  την   κατά   νόμο   έγκριση   του   αποτελέσματός   αυτής,   

είναι υποχρεωμένος/η  να προσέλθει προς υπογραφή  της σύμβασης. Σύμφωνα  µε  την    υπ’    

αριθµ.2/59649/0026/2001   (ΦΕΚ   Β   1427/2001):   «Αναπροσαρμογή   χρηματικού   ποσού   του   

άρθρου 80   του Ν.2362/95» Απόφαση του Υπ. Οικονομικών, απαιτείται η κατάρτιση γραπτού 

συμφωνητικού µόνο για ύψος προμήθειάς µμεγαλύτερο των 2.500,00 €. 

Επίσης, ο/η ανάδοχος της προμήθειας  μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του/ης 

πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος/η (για το σύνολο των ταμείων στα οποία 

καταβάλλει εισφορές), να µην  έχει  καταδικαστεί  για  κάποιο  αδίκημα  σύμφωνα  µε  τα  οριζόμενα  

στο  άρθρο  73  παρ.  1  και  παρ.  4  του ν.4412/2016, να µην τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς 

σύμφωνα µε το άρθρο 74 του ν.4412/2016 και να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα συναφές µε το αντικείμενο της διαδικασίας ή σε σχέση µε την επαγγελματική του/ης 

ιδιότητα. 

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  και  πριν  την  απόφαση  ανάθεσης/υπογραφή  της  

σύμβασης  ο ανάδοχος της υπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής: 

α) ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία  θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής  της, 

β) φορολογική ενημερότητα, η οποία  θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
υποβολής της, και,  



γ) απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

∆εν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής καλής εκτέλεσης (άρθρ. 72 παρ. 1β του ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας 

Ο χρόνος εκτέλεσης προμήθειας θα είναι δέκα ημέρας από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Χρόνος και τόπος παράδοσης προμήθειας 

Τα  προς  προμήθεια μηχανήματα   θα  παραδοθούν  και  θα  τοποθετηθούν  αυστηρά  δέκα 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης  ώστε  να  υλοποιηθεί άμεσα η εκπαίδευση του 
προσωπικού του Νοσοκομείου    έτσι ώστε να  χρησιμοποιηθούν  όσο γίνεται πιο  γρήγορα   στην 
αντιμετώπιση  των εκτάκτων υγειονομικών αναγκών  λόγω COVID -19 . 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Πληρωμή 

Η πληρωμή των αναδόχων   θα γίνει μετά την σύνταξη και υπογραφή των σχετικών 
πρωτοκόλλων  παράδοσης –παραλαβής  μεταξύ των δυο συμβαλλόμενων μερών  δηλ. Δήμου 
και Νοσοκομείου  Μεσολογγίου και την προσκόμιση των τιμολογίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Παραλαβή υλικών (άρθρο 208 του Ν.4412/2016) 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016. Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών  διενεργείται  ποιοτικός  και  

ποσοτικός  έλεγχος  και  καλείται  να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και 

συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής  παραλαβής  ή  απόρριψης.  

Η  Επιτροπή  Παραλαβής  μπορεί:  α)  να  παραλάβει  το  υλικό,  β)  να παραλάβει το υλικό µε 

παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, γ) να απορρίψει 

το υλικό. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο 

σχετικό πρωτόκολλο   τις   αποκλίσεις   που   παρουσιάζει   αυτό   από   τους   όρους   της   

σύμβασης   και   διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι 

κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. 

Εφόσον  κριθεί  από  την  αρμόδια  κατά  περίπτωση  υπηρεσία  του  φορέα  που  εκτελεί  τη  

σύβαση,  ότι  οι παρεκκλίσεις  του  υλικού  δεν  επηρεάζουν  την  καταλληλότητά  του  και  

μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί,  µε αιτιολογημένη  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  

ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου, μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  του  

υλικού,  µε  ή  χωρίς  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  τιμής.  Σε  αντίθετη περίπτωση, εφόσον 

κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι  οι  

παρεκκλίσεις  του  υλικού  επηρεάζουν  την  καταλληλότητά  του  και  δεν  µμπορεί  να  



χρησιμοποιηθεί,  µε αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση (άρθρο 213 του Ν.4412/2016) 

Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρης  ή  μέρους  της  συμβατικής  ποσότητας  των  

υλικών,  µε απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  

αρμόδιου  οργάνου,  µμπορεί  να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύμφωνη 

µε τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  

αυτή.  Αν  ο  προμηθευτής  δεν  αντικαταστήσει  τα μηχανήματα   που απορρίφθηκαν  μέσα  

στην  προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου (άρθρο 203 του Ν.4412/2016) 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 

και από κάθε δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  µε  απόφαση  του  αρμοδίου  

αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από γνωμοδότηση  του  αρμόδιου   οργάνου:   α)   στην   

περίπτωση   που   δεν   προσέλθει   να   υπογράψει το συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  

που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση  (παρ.  5  του  άρθρου  105  του Ν.4412/2016),  β)  σε  

περίπτωση  δημόσιας  σύμβασης  προμηθειών,  εφόσον  δε  φόρτωσε,  παρέδωσε  ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο  παράτασης  που  του  δόθηκε,  σύμφωνα  µε  όσα  προβλέπονται  στο  

άρθρο  206,  γ)  στην  περίπτωση δημόσιας   σύμβασης  υπηρεσιών:   αα)   αν   δεν   εκπληρώσει   

τις   συμβατικές   του   υποχρεώσεις   ή   δεν συμμορφωθεί µε  τις  γραπτές  εντολές  της  

υπηρεσίας,  που  είναι  σύμφωνες  µε  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες διατάξεις  και  ββ)  αν  

υπερέβη  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της  σύμβασης. 

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε 
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον   οικονομικό   φορέα   που   κηρύσσεται   έκπτωτος   από   την   κατακύρωση,   ανάθεση   ή   
σύμβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν. 4412/2016. 

     ΑΡΘΡΟ 13ο : Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και  αν  για  την  πρόβλεψη  και  αποτροπή  της  επέλευσης  του  καταβλήθηκε  

υπερβολική  επιμέλεια  και αποδείχτηκε  ανάλογη  σύνεση.  Ενδεικτικά  γεγονότα  ανωτέρας  

βίας  είναι:  φυσικά  γεγονότα,  πυρκαγιά  που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή περιστάσεις για 

τις οποίες ο/η εντολοδόχος ή ο/η εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική  απεργία  



προσωπικού,  πόλεμος,  ατύχημα,  αιφνίδια  ασθένεια  προσωπικού.  Στην  περίπτωση κατά  την  

οποία  υπάρξει  λόγος  ανωτέρας  βίας  ο/η  προμηθευτής/τρια  οφείλει  να  ειδοποιήσει  

αμελλητί  τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε  συνεργασία  µε  το  άλλο  μέρος  για  

να  υπερβεί  τις  συνέπειες  και  τα  προβλήματα  που  ανέκυψαν  λόγω ανωτέρας βίας. Ο όρος 

περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

Σε  κάθε  περίπτωση  η  προμήθεια  θα  παραδοθεί  μετά  από  συνεννόηση  των  δύο  μερών,  
όταν  το επιτρέψουν οι κατά  περίπτωση  συνθήκες. 

 

ΑΡΘΡΟ 14°: Φόροι - τέλη - κρατήσεις 

Ο/Η προμηθευτής/τρια επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τις εισφορές, τα τέλη και τις 

κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας. 

     ΑΡΘΡΟ 15ο : Εξοφλητικός λογαριασμός 

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια  

μηχανημάτων . 

 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

ΛΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 

                                       

 

 


