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Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», ενεργώντας ως Αναθέτούσα Αρχή, προκηρύσσει 
Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
σύμφέρούσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για 
το Υποέργο 3: «Μελέτες Εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης» της Πράξης 
«Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο» με κωδ, ΟΠΣ 
5037947 πού είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτεύξης 
Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίού τού Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές) και θα 
χρηματοδοτηθεί από το Εύρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτύξης και Εθνικούς Πόρούς. 
Το έργο αφορά Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών. CPV: 71320000-7. 
1. Η μελε τη σύντι θεται απο  τις ακο λούθες κατηγορι ες : 

α/α Κατηγορία μελέτης Προεκτιμώμενη 
αμοιβή (€) 

1 Αρχιτεκτονικε ς μελε τες κτιριακω ν ε ργων (κατ. 6) 36.741,60 

2 
Μελε τες μηχανολογικε ς, ηλεκτρολογικε ς, ηλεκτρονικε ς (κατ. 
9) 

28.576,80 

3 Ενεργειακε ς μελε τες (κατ. 14) 17.010,00 
4 Μελε τη ΣΑΥ-ΦΑΥ 1.493,85 

12.573,34€ για απρο βλεπτες δαπα νες και 2% της αρχικη ς σύμβατικη ς αξι ας για την 
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προ σθετη καταβολη  (πριμ) τού α ρθρού 15 Α. 

Στο αντικει μενο της παρού σας μελε της, σύμπεριλαμβα νονται ο λες οι α δειες και οι εγκρι σεις 
πού απαιτού νται για την ύλοποι ηση των προτεινο μενων παρεμβα σεων. 

Η μελε τη ε χει ενταχθει  στο Επιχειρησιακο  Προ γραμμα «Υποδομε ς Μεταφορω ν, Περιβα λλον 
και Αειφο ρος Ανα πτύξη 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιο τητας 10, με βα ση την απο φαση 
ε νταξης με αριθμ. πρωτ.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3422/16-04-2020, της πρα ξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ» με κωδικο  ΟΠΣ  5037947. 

Η παρού σα σύ μβαση χρηματοδοτει ται απο  πιστω σεις τού Προγρα μματος Δημοσι ων 
Επενδύ σεων και σύγχρηματοδοτει ται  απο  την Εύρωπαι κη  Ένωση (Άξονας Προτεραιο τητας 
10 – Εύρωπαι κο  Ταμει ο Περιφερειακη ς Ανα πτύξης) με ποσοστο  80% .  

Ο φορε ας χρηματοδο τησης ει ναι το Υπούργει ο Περιβα λλοντος και Ενε ργειας (ΥΠΕΝ) με 
κωδικο  Σ.Α. Ε2751 και ο ενα ριθμος της πρα ξης ει ναι 2020ΣΕ27510046.  

Η θετικη  γνω μη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ η  η τεκμαιρο μενη θετικη  γνω μη για τη διαδικασι α 
ανα θεσης της σύ μβασης αποτελει  ο ρο για τη χρηματοδο τηση της πρα ξης. 

Η μελε τη ύπο κειται στις νο μιμες κρατη σεις  περιλαμβανομε νης της κρα τησης ύ ψούς 0,07 % 
ύπε ρ των λειτούργικω ν αναγκω ν της Ενιαι α Αρχη  Δημοσι ων Σύμβα σεων, σύ μφωνα με το 
α ρθρο 4 παρ  3 ν. 4013/2011, καθω ς και της κρα τησης ύ ψούς 0,06% ύπε ρ των λειτούργικω ν 
αναγκω ν της Ενιαι ας Αρχη ς Δημοσι ων Σύμβα σεων σύ μφωνα με το α ρθρο 350 παρ.3 τού ν. 
4412/2016, καθω ς και της κρα τησης ύ ψούς 0,02% ύπε ρ της ανα πτύξης και σύντη ρησης τού 
Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύ μφωνα με το α ρθρο 36 παρ. 6 τού ν. 4412/2016 [η τελεύται α κρα τηση 
πραγματοποιει ται απο  την ε κδοση της προβλεπο μενης κοινη ς ύπούργικη ς απο φασης]. Οι 
ανωτε ρω αναφερο μενες κρατη σεις θα προσαρμοστού ν σύ μφωνα με τις προβλε ψεις τού Ν. 
4912/2022, εφο σον τεθει  σε ισχύ  η κατα ργηση των Άρθρων 1-10 τού Ν. 4013/2011. 

2. Για τη σύμμετοχη  στο διαγωνισμο , επι  ποινη  αποκλεισμού , απαιτει ται εγγύ ηση ποσού  
2% τού πρού πολογισμού , χωρι ς Φ.Π.Α. . 

3. Ο Διαγωνισμο ς θα πραγματοποιηθει  με χρη ση της Πλατφο ρμας τού Εθνικού  
Σύστη ματος Ηλεκτρονικω ν Δημοσι ων σύμβα σεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σω της διαδικτύακη ς πύ λης 
www.promitheus.gr . 

Το πλήρες κείμενο της διακήρύξης και η προκήρύξη σύμβασης θα καταχωρηθούν στο 
ΚΗΜΔΗΣ. Η Προκήρύξη δημοσιεύεται στη Διαύγεια, στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα 
της αναθέτούσας αρχής (https:// www.tzaneio.gr/). 

Η Αναθέτούσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο «Τζάνειο» και ανήκει στη Γενική Κύβέρνηση 
(Υποτομέας Κεντρικής Κύβέρνησης – Υπούργείο Υγείας). Η κύρια δραστηριότητα της 
Αναθέτούσας Αρχής είναι η παροχή ύπηρεσιών Υγείας. 

Τόπος και χρόνος διενέργειας 

Διαδικτύακός 
τόπος  ύποβολής 
προσφορών 

Ημερ/νία 
ανάρτησης 

στο 
ΚΗΜΔΗΣ 

Ημερ/νία λήξης 
ύποβολής 

προσφορών στο 
ΕΣΗΔΗΣ 

Ημερ/νία 
αποσφράγισης 
προσφορών στο 

ΕΣΗΔΗΣ 

Διαδικτύακή Πύλη 
www.promitheus.g

r τού Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 
Σύστημικός Αρ. 

191046 

 
29/08/2022 

20/09/2022  
Ώρα: 15:00 

27/09/2022
Ώρα: 12:00 
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4.  Προσφορε ς ύποβα λλονται μο νο για το σύ νολο τού Υποε ργού. 

Εναλλακτικε ς προσφορε ς δεν γι νονται δεκτε ς. 

Οι ύποβαλλο μενες στο διαγωνισμο  προσφορε ς ισχύ ούν και δεσμεύ ούν τον προσφε ροντα για 

δω δεκα (12) μη νες απο  την ημε ρα λη ξης της προθεσμι ας ύποβολη ς προσφορω ν. 

Οι προσφορε ς πρε πει να ε χούν σύνταχθει  στην ελληνικη  γλω σσα. 

5. Δικαι ωμα σύμμετοχη ς ε χούν φύσικα  η  νομικα  προ σωπα, η  ενω σεις αύτω ν πού 
δραστηριοποιού νται στην εκπο νηση μελετω ν των κατηγοριω ν πού αναφε ρονται στο α ρθρο 
12.1 και πού ει ναι εγκατεστημε να σε: 

α) σε κρα τος-με λος της Ένωσης,  

β) σε κρα τος-με λος τού Εύρωπαι κού  Οικονομικού  Χω ρού (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρι τες χω ρες πού ε χούν ύπογρα ψει και κύρω σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο  πού η ύπο  
ανα θεση δημο σια σύ μβαση καλύ πτεται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς 
σημειω σεις τού σχετικού  με την Ένωση Προσαρτη ματος I της ως α νω Σύμφωνι ας, καθω ς 
και  

δ) σε τρι τες χω ρες πού δεν εμπι πτούν στην περι πτωση γ΄ της παρού σας παραγρα φού και 
ε χούν σύνα ψει διμερει ς η  πολύμερει ς σύμφωνι ες με την Ένωση σε θε ματα διαδικασιω ν 
ανα θεσης δημοσι ων σύμβα σεων.  

Στο βαθμο  πού καλύ πτονται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικε ς 
σημειω σεις τού σχετικού  με την Ένωση Προσαρτη ματος I της ΣΔΣ, καθω ς και τις λοιπε ς 
διεθνει ς σύμφωνι ες απο  τις οποι ες δεσμεύ εται η Ένωση, οι αναθε τούσες αρχε ς 
επιφύλα σσούν για τα ε ργα, τα αγαθα , τις ύπηρεσι ες και τούς οικονομικού ς φορει ς των 
χωρω ν πού ε χούν ύπογρα ψει τις εν λο γω σύμφωνι ες μεταχει ριση εξι σού εύνοι κη  με αύτη ν 
πού επιφύλα σσούν για τα ε ργα, τα αγαθα , τις ύπηρεσι ες και τούς οικονομικού ς φορει ς της 
Ένωσης . 

Οικονομικο ς φορε ας σύμμετε χει ει τε μεμονωμε να ει τε ως με λος ε νωσης. 

Οι ενω σεις οικονομικω ν φορε ων σύμμετε χούν ύπο  τούς ο ρούς των παρ. 2, 3 και 4 τού 
α ρθρού 19 και των σημει ων γ) και δ) της παρ. 1 τού α ρθρού 77 τού ν. 4412/2016. Δεν 
απαιτει ται απο  τις εν λο γω ενω σεις να περιβληθού ν σύγκεκριμε νη νομικη  μορφη  για την 
ύποβολη  προσφορα ς. Η ε νωση των φύσικω ν η  νομικω ν προσω πων μπορει  να αφορα  στην 
ι δια η  σε διαφορετικε ς κατηγορι ες μελετω ν. 

6. Κριτη ρια επιλογη ς 

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο πού 
τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τούς. Οι προσφέροντες πού είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών 
στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών τού άρθρού 12.1 της παρούσας. Οι προσφέροντες πού 
είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Εύρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα τού Παραρτήματος XI τού Προσαρτήματος Α΄ τού ν. 
4412/2016. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
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Δεν εφαρμόζεται. 

Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  
 

α) Στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το 
άρθρο 39 τού Ν.3316/05 (πού διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 τού 
ν.4412/2016), ως εξής: 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 06 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1 τούλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 09 – Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ 1 τούλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14 – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1 τούλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας 

 
(β) Ειδική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών παρόμοιων έργων, ώστε να τεκμηριώνεται η 
εμπειρογνωσία τού προσφέροντος ως προς τις ειδικές σύνθήκες πού διέπούν την 
ενεργειακή αναβάθμιση τού Νοσοκομείού (π.χ. σχετικές οδηγίες Υπ. Υγείας, σύνεχής 
λειτούργία κτηρίού, κ.λπ.). 

Ειδικότερα ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει εμπειρία, κατά την τελεύταία πενταετία, σε 
εκπόνηση Μελετών σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης τούλάχιστον ενός (1) δημοσίού 
κτηρίού μεγάλού μεγέθούς, σύνολικής επιφάνειας τούλάχιστον 12.000 τ.μ. . 
 
Σε περι πτωση ε νωσης οικονομικω ν φορε ων, οι παραπα νω ελα χιστες απαιτη σεις 
καλύ πτονται αθροιστικα  απο  τα με λη της ε νωσης1. 
 
7. Κριτη ριο Ανα θεσης 

Κριτη ριο ανα θεσης της σύ μβασης ει ναι η «πλε ον σύμφε ρούσα απο  οικονομικη  α ποψη 
προσφορα » βα σει βε λτιστης σχε σης ποιο τητας τιμη ς.   

Για να προσδιοριστει  η πλε ον σύμφε ρούσα απο  οικονομικη  α ποψη προσφορα  βα σει 
βε λτιστης σχε σης ποιο τητας – τιμη ς, θα αξιολογηθού ν οι Τεχνικε ς και Οικονομικε ς 
προσφορε ς των προσφερο ντων με βα ση τα παρακα τω κριτη ρια , καθω ς και τη σχετικη  
στα θμιση  τούς. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Κ1 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
- Ανάλύση της 
μελέτης  
- Εντοπισμός 
θεμάτων ιδιαίτερης 
σημασίας και 
επισήμανση τύχόν 
προβλημάτων  
- 
Αποτελεσματικότητα 
πρότασης επίλύσης 

Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης 
τού αντικειμένού και των στόχων της 
προς εκπόνηση μελέτης όπως 
προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση 
τού φακέλού «Τεχνική Προσφορά», 
σύμφωνα με την παρ. 20.3 της 
παρούσας Διακήρύξης.  
Σύγκεκριμένα εξετάζονται:  
•Ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας 
της εκτίμησης των αντικειμένων της 
μελέτης.  

60 
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των προβλημάτων •Ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας 
στον εντοπισμό θεμάτων στα οποία 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία 
κατά την εκπόνηση της μελέτης και 
επισήμανση τύχόν προβλημάτων.  
•Ο βαθμός αποτελεσματικότητας τού 
προτεινόμενού τρόπού επίλύσης των 
εντοπισμένων προβλημάτων. 

Κ2 

Τεχνικής προσφοράς 
- Παρούσίαση και 
ανάλύση 
Απαιτούμενων 
δραστηριοτήτων  
– Περιγραφή και 
ανάλύση των 
προτύπων / 
τύποποιημένων 
στοιχείων 
λειτούργίας ανά 
οικονομικό φορέα  
– Οργανόγραμμα  
– Κατανομή εργασιών  
– Σύνοχή ομάδας 
μελέτης  
- Χρονοδιάγραμμα 

Αξιολογείται η πληρότητα και 
αξιοπιστία της μεθοδολογίας 
εκπόνησης της μελέτης, όπως 
προκύπτει από την Πρόταση 
Μεθοδολογίας και το 
Χρονοδιάγραμμα της παρ. 20.3β,γ και 
η οργάνωση τού οικονομικού φορέα, 
όπως προκύπτει από το 
Οργανόγραμμα, την έκθεση 
τεκμηρίωσης καθηκόντων και 
κατανομής εργασιών και τα στοιχεία 
για τη σύνοχή της ομάδας μελέτης της 
παρ. 20.3δ,ε.  
Σύγκεκριμένα εξετάζονται:  
• ο βαθμός κάλύψης των απαιτήσεων 
της προς εκπόνηση μελέτης από 
δραστηριότητες πού παρούσιάζει ο 
οικονομικός φορέας,  
• ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών 
και διαδικασιών για την παραγωγή 
της μελέτης, περιλαμβανομένων και 
των ενεργειών τού σύντονιστή  
• η τεκμηρίωση της δύνατότητας 
ύλοποίησης και η αξιοπιστία τού 
προτεινόμενού χρονοδιαγράμματος 
σε σύνδύασμό με την στελέχωση της 
ομάδας μελέτης  
• Η σαφήνεια στον καθορισμό των 
καθηκόντων της ομάδας και η 
επάρκεια της σε σχέση με την δομή 
τού οργανογράμματος.  
• ο βαθμός σύνοχής της 
προτεινόμενης ομάδας, πού 
χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις 
σύνεργασίας (μόνιμες ή 
περιστασιακές) των στελεχών της 
ομάδας με τούς ύποψηφίούς και την 
έκταση προηγούμενων σύνεργασιών 
μεταξύ των μελών της ομάδας. 

40 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ/ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

Τα κριτήρια θα βαθμολογηθούν με βαθμό, πού σύνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100.  
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Προσφορές πού θα λάβούν σε οποιοδήποτε από τα κριτήρια βαθμό κάτω τού 50 
απορρίπτονται ως μη κανονικές. 

Το άθροισμα των σχετικών σύντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων  αξιολόγησης 
εκφρασμένων σε ποσοστό επί τοις εκατό ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η 
βαθμολόγηση και κατάταξη των τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 
UΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2 
Όπού «σν» είναι ο σύντελεστής βαρύτητας 
«Κν» είναι η βαθμολογία τού κριτηρίού αξιολόγησης  
U η σύνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ισχύει σ1+σ2 = 1 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγύλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Ο σύντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε TΠ = 
70 %   .2 

Η τεχνική προσφορά πού δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρούς βαθμολογία των κριτηρίων τού 
άρθρού 21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασία. 

Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία 
BΟΠi της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠi προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης «ε», ως εξής: 
BΟΠι=(120*ε)/(20+ε) 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγύλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Ο σύντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε  
ΟΠ=30%3  
Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα 
Δικαιολογητικά σύμμετοχής κρίθηκαν πλήρη και οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 
και βαθμολογήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 21.2. 
 
H σύνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:  
U ΣΒ = U ΤΠ * 70%  +  ΒΟΠ * 30%  
Ο προκύπτων βαθμός στρογγύλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος τού οποίού η προσφορά έχει σύγκεντρώσει τον 
μεγαλύτερο αριθμό στο UΣΒ 
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτούσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την 
τεχνική προσφορά, η αναθέτούσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων πού ύπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρούσία των οικονομικών φορέων πού 
ύπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα πού θα τούς γνωστοποιηθεί  μέσω 
της λειτούργικότητας “επικοινωνία” τού ύποσύστήματος.   
 
8. Γλω σσα 

Τα ε γγραφα της σύ μβασης σύντα σσονται ύποχρεωτικα  στην ελληνικη  γλω σσα και 
προαιρετικα  και σε α λλες γλω σσες, σύνολικα  η  μερικα . Σε περι πτωση ασύμφωνι ας μεταξύ  
των τμημα των των εγγρα φων της σύ μβασης πού ε χούν σύνταχθει  σε περισσο τερες γλω σσες, 
επικρατει  η ελληνικη  ε κδοση. Τύχο ν ενστα σεις ύποβα λλονται στην ελληνικη  γλω σσα.  

Οι προσφορε ς και τα περιλαμβανο μενα σε αύτε ς στοιχει α, καθω ς και τα αποδεικτικα  
ε γγραφα σύντα σσονται στην ελληνικη  γλω σσα η  σύνοδεύ ονται απο  επι σημη μετα φραση  
τούς στην ελληνικη  γλω σσα.  
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Στα αλλοδαπα  δημο σια ε γγραφα και δικαιολογητικα  εφαρμο ζεται η Σύνθη κη της Χα γης της 
5.10.1961, πού κύρω θηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικα  τα αλλοδαπα  ιδιωτικα  
ε γγραφα σύνοδεύ ονται απο  μετα φραση  τούς στην ελληνικη  γλω σσα επικύρωμε νη ει τε απο  
προ σωπο αρμο διο κατα  τις διατα ξεις της εθνικη ς νομοθεσι ας ει τε απο  προ σωπο κατα  νο μο 
αρμο διο της χω ρας στην οποι α ε χει σύνταχθει  το ε γγραφο. 

Η επικοινωνι α με την αναθε τούσα αρχη , καθω ς και μεταξύ  αύτη ς και τού αναδο χού, θα 
γι νονται ύποχρεωτικα  στην ελληνικη  γλω σσα.  

9. Εγγύ ηση σύμμετοχη ς 

Για τη σύμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται εγγύηση ποσού 
1.927,91 €, πού αντιστοιχεί στο 2% τού προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α. Στην περίπτωση 
ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση σύμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις ύποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων πού σύμμετέχούν στην ένωση. Η 
εγγύηση σύμμετοχής πρέπει να ισχύει τούλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη τού 
χρόνού ισχύος της προσφοράς τού άρθρού 13 της διακήρύξης, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτούσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τούς, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης σύμμετοχής. 

10. Προδικαστικε ς προσφύγε ς - προσωρινη  δικαστικη  προστασι α 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε σύμφέρον να τού ανατεθεί η σύγκεκριμένη 
δημόσια σύμβαση και έχει ύποστεί ή ενδέχεται να ύποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτούσας αρχής κατά παράβαση της εύρωπαϊκής ενωσιακής ή 
εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων σύμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει 
στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Σύμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στα άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1 επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφύγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτούσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις πού δικαιολογούν το αίτημά τού . 

Σε περίπτωση προσφύγής κατά πράξης της αναθέτούσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφύγής είναι : 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αύτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης πού 
βλάπτει τα σύμφέροντα τού ενδιαφερόμενού οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 
προσφύγής κατά διακήρύξης, η πλήρης γνώση αύτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίεύση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης πού αποδίδεται στην αναθέτούσα αρχή, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφύγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της 
σύντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Η προδικαστική προσφύγή, σύντάσσεται ύποχρεωτικά με τη χρήση τού τύποποιημένού 
εντύπού τού Παραρτήματος Ι τού π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην 
ηλεκτρονική περιοχή τού σύγκεκριμένού διαγωνισμού μέσω της λειτούργικότητας 
«Επικοινωνία» τού ύποσύστήματος προς την Αναθέτούσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη 
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«Προδικαστική Προσφύγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα. 

Οι προθεσμίες ως προς την ύποβολή των προδικαστικών προσφύγών και των παρεμβάσεων 
αρχίζούν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή 
γνώσης και λήγούν όταν περάσει ολόκληρη η τελεύταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αύτή 
είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 
23:59:59.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφύγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα ύπέρ τού Ελληνικού Δημοσίού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 
Ν. 4412/2016. Η επιστροφή τού παραβόλού στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση 
ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφύγής τού, β) όταν η αναθέτούσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της 
απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφύγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης τού προσφεύγοντα 
από την προσφύγή τού έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφύγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφύγής και η άσκησή της κωλύούν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακύρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της 
ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφύγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 τού Ν. 
4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφύγής δεν 
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ύπό την επιφύλαξη χορήγησης από το 
Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 
παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017 .  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση πού, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, ύποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά . 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφύγής η 
αναθέτούσα αρχή, μέσω της λειτούργίας ¨Επικοινωνία» :  

 α) Κοινοποιεί την προσφύγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 
κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της 
προσφύγής, προκειμένού να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 
39/2017, δικαίωμα παρέμβασής τού στη διαδικασία εξέτασης της προσφύγής, για τη 
διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα 
πού έχει στη διάθεσή τού. 

 β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα 
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της ύπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στούς 
ενδιαφερόμενούς τρίτούς αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφύγής. Στην 
Έκθεση Απόψεων η αναθέτούσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή σύμπληρωματική 
αιτιολογία για την ύποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφύγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά 
έγγραφα πού τύχόν τη σύνοδεύούν, μέσω τού ηλεκτρονικού τόπού τού διαγωνισμού το 
αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τούς. 

 δ)Σύμπληρωματικά ύπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω 
της πλατφόρμας τού ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των 
απόψεων της αναθέτούσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφύγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης τού άρθρού 372 Ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτούσας αρχής . 
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Β. Όποιος έχει έννομο σύμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων 
αναλογικά των διατάξεων τού π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της 
ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον τού Διοικητικού Εφετείού της έδρας της αναθέτούσας 
αρχής . Το αύτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής 
προσφύγής από την ΕΑΔΗΣΥ. Δικαίωμα άσκησης τού ως άνω ένδικού βοηθήματος έχει και η 
αναθέτούσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφύγή, αλλά και αύτός 
τού οποίού έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφύγή. 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως σύμπροσβαλλόμενες και όλες οι σύναφείς προς 
την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτούσας αρχής, εφόσον έχούν 
εκδοθεί ή σύντελεστεί αντιστοίχως έως τη σύζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις πού είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφύγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο 
των αποφάσεών της. Η αναθέτούσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 τού άρθρού 
372 τού ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχύρισμούς αναφορικά με τούς 
επιτακτικούς λόγούς δημοσίού σύμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση 
ανάθεση της σύμβασης.  

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλεύση της 
προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφύγής, ενώ η 
δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα 
(60) ημερών από την κατάθεση τού δικογράφού.  

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα τού αιτούντος προς την 
ΕΑΔΗΣΥ, την αναθέτούσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αύτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο 
ενδιαφερόμενο, την κλήτεύση τού οποίού διατάσσει με πράξη τού ο Πρόεδρος ή ο 
προεδρεύων τού αρμόδιού Δικαστηρίού ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την 
κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών ύποχρεούται επί ποινή απαραδέκτού τού ενδίκού 
βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο 
(2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης τού Δικαστηρίού. Εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς 
νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία 
πού ύποστηρίζούν τούς ισχύρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια τού παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη 
της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το 
διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
σύζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την ύποβολή ύπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον τού αρμοδίού δικαστηρίού 
κωλύούν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, 
εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η 
προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύούν την πρόοδο της διαδικασίας 
ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός 
εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά . Για την 
άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 372 παρ. 5 τού Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτύχώς την αναστολή και η σύμβαση 
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ύπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη σύζήτηση της αίτησης, 
εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 τού άρθρού 32 τού π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακύρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτούσας αρχής μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελεύταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αύτής είχε 
ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση πού η σύμβαση δεν είναι 
άκύρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 373 τού ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων τού ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών τού 
παρόντος άρθρού εφαρμόζονται οι διατάξεις τού π.δ. 18/1989. 
11. Η δια ρκεια ύλοποι ησης τού ε ργού ει ναι απο  την ύπογραφη  της σύ μβασης και για 4 
μη νες.  

12. Ο ανα δοχος θα ύποχρεού ται το αργο τερο με χρι την ύπογραφη  της σύ μβασης, να 
καταθε σει εγγύητικη  επιστολη  καλη ς εκτε λεσης τού ε ργού, αορι στού χρο νού, προς την 
Αναθε τούσα Αρχη  σύ μφωνα με τα ο σα ορι ζονται στο α ρθρο 21 παρ. 4 τού ν. 4782/2021. Το 
ποσο  της εγγύητικη ς επιστολη ς αύτη ς πρε πει να καλύ πτει ποσοστο  5% της σύνολικη ς 
σύμβατικη ς αξι ας, χωρι ς ΦΠΑ. 

13. Η παρα δοση των παραδοτε ων τού ε ργού θα γι νει στην ε δρα της Αναθε τούσας Αρχη ς, 
(Γενικο  Νοσοκομει ο Πειραια  «Τζα νειο»: Αφεντού λη & Ζαννη  –Πειραια ς Τ.Κ 18536). 

14. Προσφε ρεται ελεύ θερη, πλη ρης, α μεση και δωρεα ν ηλεκτρονικη  προ σβαση στα 
ε γγραφα της σύ μβασης απο  τις 29/08/2022 στον ειδικο , δημο σια προσβα σιμο, χω ρο 
“ηλεκτρονικοι  διαγωνισμοι ” της πύ λης www.promitheus.gov.gr, καθω ς και στην ιστοσελι δα 
της αναθε τούσας αρχη ς www.tzaneio.gr. Τα ε γγραφα της σύ μβασης διατι θενται απο  το 
Γενικο  Νοσοκομει ο Πειραια  «Τζα νειο»: Αφεντού λη & Ζαννη  –Πειραια ς Τ.Κ 18536, 
πληροφορι ες: Μ. Παναγιωτο πούλος, τηλ.: 210 4592130, κατα  τις εργα σιμες ημε ρες και ω ρες. 

15. Για την παρού σα διαδικασι α ε χει εκδοθει  η απο φαση με αρ. πρωτ. 6324/19-05-2022 
(ΑΔΑ : ΨΣΛ946906Κ-ΙΧΞ) για την ανα ληψη ύποχρε ωσης / δια θεσης πι στωσης για το 
οικονομικο  ε τος 2022. 

16. Η παρού σα θα δημοσιεύθει  στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελι δα τού Γενικού  
Νοσοκομει ού Πειραια  «Τζα νειο». 

 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την ύπ' αριθμ. πρωτ. 12/13-07-2022 απόφαση 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ 

 

                                                           

1
  Άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016 
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2
  Επισημαίνεται ότι ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς στη συνολική 

βαθμολογία της προσφοράς τίθεται, κατά κανόνα, στο εβδομήντα τοις εκατό (70%), δεδομένου ότι το κριτήριο της 

τιμής τίθεται, κατά κανόνα, με βαρύτητα τριάντα τοις εκατό (30%), πλην όμως η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατ΄ 

εξαίρεση, με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, να 

ορίζει ποσοστό βαρύτητας μικρότερο του 30% για το κριτήριο της τιμής, συνεπώς άνω του 70% ως προς τα λοιπά 

κριτήρια ανάθεσης τα οποία σχετίζονται με τη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς (άρθρο 86 παρ. 10 ν. 

4412/2016). Κάθε κριτήριο ανάθεσης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Η 

βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά δικαιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη 

βαθμολογία, και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο (βλ. διάταξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 86 

παρ. 11 του ν. 4412/2016).   
3  

Όπως ανωτέρω  υποσημείωση 
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