
 1 

    

        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

7
η
 ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ 

 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ  

‘’ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ‘ 

              

 

                                                                                                       ΥΑΝΗΑ:   23  – 06 – 2021  

                                     Απ. ππωη.: 12857 

 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεώξγηνο» κε ηελ ππ’ αξηζκ. 32/πξθ15/14-06-2021 Απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ (ΩΣΒΒ46907Σ-2ΦΕ) θαη έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01, ηνλ Νόκν 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ), θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/09-03-2021) Εθζπγρξνληζκόο, 

απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία, όπσο απηνί 

ηζρύνπλ 

   

ΑΝΑΚΟΗΝΩΝΔΗ ηην ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ  

για Δκηέλεζη επγαζιών απομάκπςνζηρ μπαζών (CPV: 45111220-6)  

από οικόπεδο Κληποδοηήμαηορ ηαμαηάκη 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Επείγνπζα Έξεπλα Αγνξάο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο i-supplies 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 
Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν 

βάζεη ηηκήο 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΟΙ  ΠΡΟΦΟΡΕ ΝΑ ΚΑΣΑΣΕΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ 

ΜΕΩ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» έσο ηελ Σπίηη 29-06-2021   

και ώπα 14:00μμ 

ΣΑ  ΛΟΙΠΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΔΤΝΑΜΙΑ 

ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ  

ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ Ε-MAIL: entousakis@chaniahospital.gr 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ      

 

Δκηέλεζη επγαζιών απομάκπςνζηρ μπαζών (CPV: 

45111220-6) από οικόπεδο Κληποδοηήμαηορ ηαμαηάκη 

 

Κωδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ) 
                                                

                                             0899 

    ΑΡΗΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ) 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΔΤΖ  

21REQ008778961 2021-06-17 

21REQ008795721 2021-06-22 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

 

       Πξνϋπνινγηζκόο   3.410,00 επξώ ζπκπ.Φ.Π.Α.24% 

       Πξνϋπνινγηζκόο  2.750,00  επξώ   άλεπ .Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ημείωζη: Δηάξθεηα ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ : 120 εκέξεο. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΤΠΗΡΕΙΑ  

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σει: 28210 22300  Ε-mail: entousakis@chaniahospital.gr 

 

Η παροφςα Έρευνα Αγοράσ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από το 

Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειών ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ 

αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» και ιςχφει για επιμζρουσ 

διατάξεισ από 9/3/2021 και όπωσ τζκθκε ςε ιςχφ από 01/06/2021. 

 

 

Ο   ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΓΔΝIKOY ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΑΝΗΩN                                                                                        

 

 

MΠΔΑ ΓΔΩΡΓΗΟ 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΩΝ  

Δκηέλεζη επγαζιών απομάκπςνζηρ μπαζών (CPV: 45111220-6) από 

οικόπεδο Κληποδοηήμαηορ ηαμαηάκη 

 
Οη εξγαζίεο απνκάθξπλζεο κπαδώλ από ην ελ ιόγσ αθίλεην ζα αλαηεζνύλ άκεζα ζε 

εμσηεξηθό ζπλεξγείν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην αληηθείκελν, ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή πνπ αθνινπζεί: 

Εξγαζίεο απνκάθξπλζεο κπαδώλ από αθίλεην ζηε ζέζε «Σζνύγξνο» ηνπ νηθηζκνύ 

Πιαηαληά 

1) Μεηαθνξά κπαδώλ (ρώκαηα θαη ιίζνη δηαθόξσλ κεγεζώλ έσο θαη 604040 εθ.- 

''θαληνλάδεο'') ζε θαηάιιειε  ζέζε/ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ν Δήκνο Πιαηαληά. 

2) Σν θνξηεγό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα δηαζέηεη αλαηξεπόκελε θαξόηζα θαη  

λα είλαη κηθξώλ δηαζηάζεσλ (κέγηζην πιάηνο 2,10κ.) ώζηε λα δύλαηαη λα δηέιζεη από 

ηνπο ζηελνύο δξόκνπο ηνπ Άλσ Πιαηαληά. 

3) Η θόξησζε κε κεράλεκα JCB ζα γίλεη κε κέξηκλα ηνπ Δήκνπ Πιαηαληά. Σν κεράλεκα 

κπνξεί λα δηαηίζεηαη ύζηεξα από θνηλό πξνγξακκαηηζκό ηηο ώξεο 08.00-12.30 ηηο  

εξγάζηκεο εκέξεο, επνκέλσο ν ρξόλνο κεηαθνξώλ θαη ζηαιίαο εμαξηάηαη από ηνλ 

παξάγνληα απηό. Ο θαλνληθόο ρξόλνο ελόο δξνκνινγίνπ (θόξησζε, κεηαθνξά, 

εθθόξησζε, επηζηξνθή) είλαη πεξί ηα 45 ιεπηά.  

4) Εθηηκάηαη όηη απαηηνύληαη πεξίπνπ 40-60  θηλήζεηο θνξηεγνύ γηα ηελ αθαίξεζε  ησλ 

κπαδώλ θαη ηελ ηζνπέδσζε κε ειαθξά θιίζε ηνπ εδάθνπο. Η θαξόηζα δελ ζα  

πξέπεη λα γεκίδεη πιήξσο γηα ιόγνπο αζθαιείαο (ιόγσ ηεο κεγάιεο θιίζεο ην θνξηίν 

κπνξεί λα είλαη ην πνιύ ηξεηο (3) ηόλνη γηα ην κέγεζνο θνξηεγνύ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί).  

5) Πέξαλ ηνπ νδεγνύ,  απαηηείηαη θη έλαο εξγάηεο κε θηπάξη γηα ηελ θόξησζε κηθξώλ 

αληηθεηκέλσλ, ηνλ δηαρσξηζκό ινηπώλ πιηθώλ (πιαζηηθά, μύια, πιέγκαηα, 

απνξξίκκαηα) από ην νηθνδνκηθό πιηθό θαη ηνλ θαζαξηζκό ησλ δξόκσλ, θαζώο θαη ηε 

κέξηκλα γηα ηε ζπλερή δηαβξνρή ησλ κπαδώλ γηα ηελ απνθπγή δηαζπνξάο ζθόλεο.  
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Γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ζα πξέπεη λα δνζεί εληαία ηηκή «θαη’ απνθνπή».  

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηνςία πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβνπλ γλώζε ησλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, εθόζνλ ην επηζπκνύλ, θαηόπηλ 

ζπλελλόεζεο κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία. 

 

 

 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ    ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ που λαμβάνει μζροσ ςτον παραπάνω διαγωνιςμό οφείλει να υποβάλει 

θλεκτρονικά τα εξισ ζγγραφα δικαιολογθτικά τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά 

τθν διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ. 

α) Όςον αφορά τθν παράγραφο 1 του άρκρου73, Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του 

ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι 

ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 

προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα του 

δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73. 

β) Όςον αφορά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ 

τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) 

και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

γ) Όςον αφορά τθν παράγραφο 4, περίπτωςθ β' του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 

τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί 

υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν 

βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ χϊρα του οικονομικοφ φορζα δεν εκδίδει τα ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι 

όπου το ζγγραφα ι το πιςτοποιθτικά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ α) – γ)  (όπωσ 

αυτά αναφζρονται και ςτισ παράγραφοσ 1 και 2 και ςτθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου 73), τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, 

ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ 

του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 

αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 





 5 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

δ) Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 1α) και 2 του άρκρου 75, 

Πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου του Παραρτιματοσ XI του 

Προςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι του οικονομικοφ φορζα 

ςε αυτό. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι οικονομικοί 

φορείσ προςκομίηουν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι 

αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

 

Στθν περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ προςκόμιςθ (όλων) των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν κα γίνει 

αποδεκτι ςε αντικατάςταςθ των απαιτοφμενων, ανά περίπτωςθ, δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 

του ν. 4412/2016 μόνο Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75) ι θλεκτρονικι 

υπεφκυνθ διλωςθ μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου52 του 

ν. 4635/2019 (Αϋ 167), που προβλζπεται ςτο εικοςτό ζβδομο άρκρο τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ 

Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ 68), τθσ αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 

(Αϋ83),προκειμζνου να εκδοκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ και να ςυναφκεί θ ςφμβαςθ. 

Στθν υποβαλλόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ δθλώνονται από τον επιλεγζντα ανάδοχο ότι: α) δεν 

ςυντρζχει κανζνα νόμιμο κώλυμα ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία, β) εξακολουκεί να πλθροί 

όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που προβλζπονται ςτθν οικεία διακιρυξθ και γ) 

υποχρεοφται να προςκομίςει τα νομίμωσ προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι 

ανάκεςθσ εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερών από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. (ΠΝΠ 

84/13.04.2020) 

 




