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Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Γενικό  Νοσοκομείο  Σερρών,  σύμφωνα με  την  υπ’  αριθμ.  15η/9-7-2020  (θέμα 3ο οικ.)
απόφαση  του  Δ.Σ.  «Λήψη  απόφασης  σχετικά  με  την  αναγνώριση  ή  διεκδίκηση  της
κυριότητας  των  ακινήτων  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Σερρών»  θα  προβεί  στην  ανάθεση
υπηρεσιών, που αφορούν την έρευνα, απογραφή, αποτίμηση και έλεγχο της νομιμότητας
των υφιστάμενων κατασκευών των ακινήτων του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών στο χώρο
του Παλαιού Νοσοκομείου και  κατοχύρωση της  κυριότητας  των  ακινήτων αυτών,  με  τη
διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  μετά  από  συλλογή  προσφορών  και  καλεί  κάθε
ενδιαφερόμενο  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ή  ομάδα  έργου,  να  καταθέσει  σχετική
προσφορά.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΤΜΗΜΑ Α Νομικές  εργασίες  για  την  κατοχύρωση  της
κυριότητας των ακινήτων. 12.500,00

ΤΜΗΜΑ Β1
Τεχνικές  εργασίες  για  την  έρευνα,  απογραφή
και έλεγχο της  νομιμότητας  των υφιστάμενων
κατασκευών

4.500,00

ΤΜΗΜΑ Β2 Τοπογραφικές  εργασίες  σύνταξης
τοπογραφικών διαγραμμάτων

2.500,00

 ΣΥΝΟΛΟ 19.500,00
Φ.Π.Α. 24% 4.680,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24.180,00
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Παρακαλούμε  να  μας  αποστείλετε  σχετική  προσφορά  για  τις  ανωτέρω  υπηρεσίες  στο
Τμήμα  Γραμματείας  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Σερρών,  μέχρι  και  τις 6-11-2020,  ημέρα
Παρασκευή  και ώρα 14:00. 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της υπηρεσίας είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Προς  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  από  διαδικασίες  σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί
με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου,
«ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  73   του
Ν.4412/2016.» Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται  εκ  μέρους  του  νομίμου  εκπροσώπου  του,  όπως  αυτός  ορίζεται  στην
περίπτωση  79Α  του  Ν.4412/2016  και  αφορά  ιδίως:  αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών
περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (Ι.Κ.Ε.)  και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών  (Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο,  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού
Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του
άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
παρούσας  πρόσκλησης.  (άρθρο  80  παρ.12  του  Ν.4412/2016,  όπως  προστέθηκε  με  την
παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου

3. Φορολογική ενημερότητα

4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν
εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την  υποβολή  τους.  (άρθρο  80  παρ.12  του
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Η  αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  την  Δευτέρα 9
Νοεμβρίου  2020 και ώρα 10:00 στο Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. Σερρών .

Κάθε ενδιαφερόμενος  μπορεί να προσκομίσει προσφορά για  το σύνολο των υπηρεσιών
(Α+Β),  ή για κάθε ένα από τα τμήματα Α ή Β,  για το σύνολο όμως των υπηρεσιών του
καθενός  από  τα  παραπάνω  τμήματα,  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που
ακολουθούν  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1).  Προσφορές  που  υποβάλλονται  για  ορισμένες  από  τις
υπηρεσίες κάθε τμήματος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Προσφορές που κατατίθενται μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.

Η  ανάθεση  της  εν  λόγω  υπηρεσίας,  θα  γίνει  με  κριτήριο  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής .

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημέρες. Τον ανάδοχο θα
βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Εγγυητική
συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1   

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της υπηρεσίας

Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των νοσοκομείων περιλαμβάνεται στις δράσεις του

Υπουργείου Υγείας για την εξοικονόμηση των δαπανών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων στην

περίοδο 2019-2022.

Η παρούσα αφορά την έρευνα, απογραφή και έλεγχο της νομιμότητας των υφιστάμενων

κατασκευών  των  ακινήτων  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Σερρών  στο  χώρο  του  Παλιού

Νοσοκομείου και κατοχύρωση της κυριότητας των ακινήτων αυτών.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της υπηρεσίας προς το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών θα γίνει σύμφωνα με τις

διατάξεις: 

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

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

2. του ν.  4314/2014 (Α'  265)2,  “Α)  Για τη διαχείριση,  τον έλεγχο και  την  εφαρμογή

αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)

Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του

Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007

(Α' 267) «Διαχείριση,  έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την

προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

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

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

4. 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,
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5. 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»,

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

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

7. 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”.

8. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

9. τις  διατάξεις  του  Ν.  2955/2001(Φ.Ε.Κ.  Α’  /256/02.11.2001),  «Προμήθειες

νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

10. τις  διατάξεις του Ν. 3329/2005(Φ.Ε.Κ.  Α’/81/04.04.2005)  «Εθνικό Σύστημα Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

11. τις  διατάξεις  του  Ν.  3580/2007(Φ.Ε.Κ.  Α΄134/18.06.2007)  «Προμήθειες  Φορέων

εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  άλλες

Διατάξεις».

Άρθρο 3° : Περιγραφή του έργου & παραδοτέα κατά το αντικείμενο του έργου

Το  έργο  αφορά  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  για  έρευνα,  απογραφή  και  έλεγχο  της

νομιμότητας των υφιστάμενων κατασκευών, των ακινήτων του Γ.Ν. Σερρών στο χώρο του

Παλιού Νοσοκομείου και κατοχύρωση της κυριότητας των ακινήτων αυτών.

Τμήμα Α: Νομικές εργασίες 

Για την κατοχύρωση της κυριότητας των ακινήτων του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με
αναγνώριση  ή  με  διεκδίκηση,  πρέπει  να  ασκηθούν  το  αργότερο  μέχρι  την  31-12-2020
αγωγές ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών . Τα εν λόγω ακίνητα αφορούν
περιπτώσεις κατά τις οποίες :

α) καταχωρήθηκαν εσφαλμένα ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου 

β) δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, οπότε και εμφανίζονται
με την ένδειξη άγνωστος ιδιοκτήτης κ.ά.

Ειδικότερα οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν είναι οι εξής: 

 Μελέτη των φακέλων και αρχείων που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
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 Έρευνα στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο Σερρών όλων των σχετικών ΚΑΕΚ
και διερεύνηση του πραγματικού και νομικού καθεστώτος των ακινήτων

 Σύνταξη  ,κατάθεση  και  συζήτηση  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου
Σερρών έως έντεκα (11) αγωγών που αφορούν σε αντίστοιχα ακίνητα σε χώρο
τοπικής αρμοδιότητας του Κτηματολογικού Γραφείου Σερρών.

 Παραγγελίες προς επίδοση και επίδοση των δικογράφων με δικαστικό επιμελητή

 Σύνταξη και διενέργεια ένορκων βεβαιώσεων

 Προετοιμασία  των  αντίστοιχων  φακέλων  και  σχετικών  εγγράφων  που  θα
προσκομιστούν στο Δικαστήριο

 Σύνταξη  και  κατάθεση  έγγραφων  προτάσεων  για  την  κάθε  αγωγή  που  θα
συνταχθεί,  σύνταξη  και  κατάθεση  προσθήκης  και  εν  γένει  επιμέλεια  των
υποθέσεων έως της έκδοσης απόφασης στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας.

 Μελέτη  φακέλου  προτάσεων  των  αντιδίκων,  των  ισχυρισμών  και  ενστάσεών
τους καθώς και των σχετικών τους εγγράφων

 Παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων, συζήτηση των αγωγών ή αιτήσεων και
όλες οι δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες που θα απαιτηθούν μέχρι την
έκδοση της οριστικής απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών .

Οι αγωγές ή αιτήσεις ανά περίπτωση θα πρέπει να έχουν κατατεθεί το αργότερο έως τις
31/12/2020.

Τμήμα Β1: Τεχνικές εργασίες 

Αντικείμενο  της  εργασίας  είναι  η  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  για  έρευνα,  απογραφή  και
έλεγχο των υφιστάμενων κατασκευών των ακινήτων του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών στο
χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου.

Η  απογραφή των  περιουσιακών  στοιχείων  του  Γ.Ν.  Σερρών  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τους
κανόνες αντικειμενικού προσδιορισμού των ακινήτων που εφαρμόζει η ΔΟΥ. Για τα λοιπά
πάγια στοιχεία η αποτίμηση θα γίνει στην τρέχουσα αξία αυτών που θα προσδιορισθεί με
βάση τα στοιχεία κτήσης και της ωφέλιμης ζωής αυτών.

 Ο έλεγχος των υφιστάμενων κατασκευών περιλαμβάνει :

 τη νομιμότητα και τον έλεγχο ύπαρξης ή μη οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης

 έλεγχο ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσης ως προς
τις υφιστάμενες οικοδομικές άδειες ή άδειες δόμησης .

Τμήμα Β2: Τοπογραφικές εργασίες 
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Αντικείμενο  της  εργασίας  είναι  η  διενέργεια  επί  τόπου  μετρήσεων  και  σύνταξη
εξαρτημένων  τοπογραφικών  για  έντεκα  (11)  ακίνητα  τοπικής  αρμοδιότητας  του
Κτηματολογικού Γραφείου Σερρών

Η σύνταξη των εξαρτημένων τοπογραφικών περιλαμβάνει :

 μελέτη του φακέλου που υπάρχει στα αρχεία του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

 επιτόπια επιμέτρηση και αποτύπωση των ακινήτων και των επ’ αυτών κτισμάτων

 σύνταξη των αντίστοιχων εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων

Τα τοπογραφικά διαγράμματα με τις επ’ αυτών επιμετρήσεις των κτισμάτων θα πρέπει να

έχουν παραδοθεί το αργότερο έως τις 30/11/2020.

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης

Οι  υπηρεσίες  θα  παρέχονται  εκ  μέρους  του  αναδόχου  στους  χώρους  του  Γενικού

Νοσοκομείου Σερρών και στο γραφείου του αναδόχου. Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση του

Γ.Ν.Σ.  σε  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  του  έργου  και  συνεργασία  με  όλες  τις  αρμόδιες

υπηρεσίες για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Άρθρο 5ο : Χρονική διάρκεια

Η συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι  διάρκεια των υπηρεσιών δύναται  να  παραταθεί  σε  περίπτωση που κριθεί  σκόπιμο και

αναγκαίο, στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης του έργου, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου

και απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                         
4η  ΥΠΕ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

   

                            Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΤΜΗΜΑ Α Νομικές  εργασίες  για  την  κατοχύρωση  της
κυριότητας των ακινήτων.

12.500,00

ΤΜΗΜΑ Β1
Τεχνικές  εργασίες  για  την  έρευνα,  απογραφή
και έλεγχο της  νομιμότητας  των υφιστάμενων
κατασκευών

4.500,00

ΤΜΗΜΑ Β2 Τοπογραφικές  εργασίες  σύνταξης
τοπογραφικών διαγραμμάτων 2.500,00

 ΣΥΝΟΛΟ 19.500,00
Φ.Π.Α. 24% 4.680,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24.180,00

Οι τιμές μονάδος των ειδών διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η υπηρεσία στις

τρέχουσες  τιμές  εμπορίου σε  αντίστοιχες  υπηρεσίες.  Οι  τιμές  μονάδας  του  συμβατικού

τιμολογίου θα διατηρηθούν σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος

της υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται καμιά αναθεώρηση, για οποιαδήποτε αιτία.

Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας λόγω ποσού θα γίνει

με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

αρθ.118.

(*) Τα ποσά αφορούν στην τελική επιβάρυνση το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών καθόσον πέραν της 

αμοιβής τα οποιαδήποτε άλλου είδους έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
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Η παρούσα αφορά την έρευνα, απογραφή και έλεγχο της νομιμότητας των υφιστάμενων

κατασκευών  των  ακινήτων  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Σερρών  στο  χώρο  του  Παλαιού

Νοσοκομείου και κατοχύρωση της κυριότητας των ακινήτων αυτών.

Άρθρο 2ο : Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Τεχνική περιγραφή – μελέτη

β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων

Η  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  θα  πραγματοποιηθεί  με  την  διαδικασία  της  απευθείας

ανάθεσης.

Άρθρο 3ο: Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  πληροί  και  να  τεκμηριώνει  επαρκώς,  επί  ποινή

αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής:

1. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις
απαιτήσεις  του  υπό  ανάθεση  «Έργου».  Συγκεκριμένα,  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  θα  πρέπει,
μεταξύ  άλλων  να  προσκομίσει  μαζί  με  την  προσφορά  του  τα  ακόλουθα  στοιχεία  που
τεκμηριώνουν την οργανωτική και διοικητική τους επάρκεια:

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου:
 επιχειρηματική δομή
 τομείς δραστηριότητας
 προϊόντα και υπηρεσίες.

2. Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα σε
δημόσιους φορείς και οργανισμούς ώστε να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση
Έργου.

2.1 Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα:
-  αποδεδειγμένη  εμπειρία  στην  υλοποίηση  έργων  απογραφής  και  αποτίμησης  ακίνητης
περιουσίας δημοσίου. 

- γνώσεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Δήμων και Νομικών Προσώπων 

- πολύ καλή γνώση των τοπικών συνθηκών αλλά και γνώσεις περιφερειακής ανάπτυξης.

Εκ  των  ανωτέρω  έργων,  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να
τεκμηριώσει την εμπειρία του σε τουλάχιστον πέντε (5) έργα, αντίστοιχα με το υπό ανάθεση
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έργο, κατά την τελευταία 10ετία.

Τα  ανωτέρω  (επί  ποινή  αποκλεισμού)  πρέπει  να  εντάσσονται  στη  δραστηριότητα  του
υποψήφιου Αναδόχου τα τελευταία δέκα (10) έτη.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

Κατάλογο των κυριότερων έργων, τα οποία υλοποιεί ή ολοκλήρωσε κατά την τελευταία 10ετία.
Ο κατάλογος έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Α/
Α

ΠΕΛΑΤΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟ

Π/Υ (€)
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

(τύπος & ημερομηνία)

Όπου «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» : Ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη

Εάν  ο  Πελάτης  είναι  δημόσιος  φορέας  ανωτέρω  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  οφείλει  να
προσκομίσει ως αποδεικτικό στοιχείο, φωτοαντίγραφα είτε των σχετικών συμβάσεων των εν
λόγω  έργων  (για  όσα  είναι  σε  εξέλιξη)  είτε  βεβαιώσεων  καλής  εκτέλεσης  (για  όσα  έχουν
ολοκληρωθεί).

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικά υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία: αντίγραφα
συμβάσεων αναθέσεων και στοιχείων τιμολόγησης ή υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου ή του
ιδιώτη.

Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει,  τέλος,  να  υποβάλλει  υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4  του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, για την αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται στον Κατάλογο
Έργων, καθώς επίσης και δέσμευση για την τυχόν προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση κατά
το στάδιο της κατακύρωσης τυχόν πρόσθετων στοιχείων, τα οποία ενδέχεται να ζητηθούν από
την Αναθέτουσα Αρχή. 

2.2 Να  διαθέτει  κατάλληλο  ανθρώπινο  δυναμικό,  επαρκές  σε  πλήθος  και  δεξιότητες  για  την
ανάληψη του Έργου.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης. 

Συγκεκριμένα ο υποψήφιος Ανάδοχος παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα:

 Για το  Τμήμα Α (Νομικές  εργασίες)  απαιτείται  πτυχίο  νομικών επιστημών και  Άδεια
Ασκήσεως  Νομικού  Επαγγέλματος, με  5ετη  τουλάχιστον  εμπειρία  στην  υλοποίηση
έργων απογραφής και αποτίμησης ακίνητης περιουσίας δημοσίου. 

 Για  το  Τμήμα  Β1  (Τεχνικές  εργασίες)  απαιτείται  δίπλωμα  Πολιτικού  Μηχανικού  με
πτυχίο  Μελετητή  δημοσίων  έργων  με  τάξη  πτυχίου  Α  στις  κατηγορίες  8  (στατικές
μελέτες) και 13 (υδραυλικές μελέτες), με 5ετη τουλάχιστον εμπειρία στην υλοποίηση
έργων απογραφής και αποτίμησης ακίνητης περιουσίας δημοσίου.
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 Για το Τμήμα Β2 (Τοπογραφικές εργασίες) απαιτείται δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, με
5ετη τουλάχιστον εμπειρία στην υλοποίηση έργων απογραφής και αποτίμησης ακίνητης
περιουσίας  δημοσίου  ή  δίπλωμα  Τοπογράφου  Μηχανικού,  με  5ετη  τουλάχιστον
εμπειρία  στην  υλοποίηση  έργων  απογραφής  και  αποτίμησης  ακίνητης  περιουσίας
δημοσίου.

Τα βιογραφικά σημειώματα όλων,  θα πρέπει  να συνοδεύονται  από υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986 περί της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνονται.

3. Να διαθέτει έδρα ή παράρτημα στο νομό Σερρών ή τοπικό συνεργάτη με αντίστοιχα προσόντα
του Υπευθύνου έργου.

4. Οι  Οικονομικοί  Φορείς  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  σχετικό  Επαγγελματικό  Επιμελητήριο  ή
αντίστοιχο Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο.

Άρθρο 4ο : Υποχρεώσεις Γ. Ν. Σερρών

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών υποχρεούται:
 Να υποδείξει στον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας τους αρμόδιους υπαλλήλους

όπου αυτοί είναι αναγκαίοι, βάση της παρούσης σύμβασης. 

 Να ορίσει αρμόδιο υπάλληλο η ομάδα για την συνεργασία με τον Ανάδοχο για την

σωστή εκτέλεση των εργασιών.

 Να παρέχει το χώρο και τον εξοπλισμό που απαιτείται προκειμένου ο ανάδοχος να

παρέχει τις υπηρεσίες του.

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται:

 Να ενημερώνει εγγράφως τον αρμόδιο του Γ. Ν. Σερρών σε περίπτωση διαπίστωσης

διαφόρων προβλημάτων που αφορούν την εκτέλεση των εργασιών. 

 Να  παρέχει  υπηρεσίες  υψηλού  επιπέδου  και  να  διαθέτει  υψηλή  εμπειρία  στην

υποστήριξη δημοσίων φορέων.

Άρθρο 6ο : Περιορισμός ευθύνης Αναδόχου

 Ο  ανάδοχος  δεν  φέρει  ευθύνη  για  ακίνητα  που  δεν  θα  υποδειχθούν  από  τις

αρμόδιες υπηρεσίες του Γ. Ν. Σερρών.
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Άρθρο 7ο: Εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών

Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών

εργασιών, μελετών, έργων ή πάσης άλλης εργασίας, απαραίτητη; για την άρτια εκτέλεση

του  έργου,  πέραν  αυτών  που  προσδιορίζονται  στο  άρθρο  3  της  παρούσας,  αυτή

πραγματοποιείται μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής από τον ίδιο Ανάδοχο, με

απευθείας ανάθεση σ' αυτόν και μετά από υπογραφή συμπληρωματικής Σύμβασης, στην

οποία καθορίζονται το είδος και η έκταση των νέων εργασιών, καθώς και η αμοιβή που

αντιστοιχεί σ' αυτές.

Άρθρο 8ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται  κάθε απρόβλεπτο και  τυχαίο γεγονός που είναι  αδύνατο να

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

υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας

βίας  είναι:  εξαιρετικά  και  απρόβλεπτα  φυσικά  γεγονότα,  πυρκαγιά  που  οφείλεται  σε

φυσικό  γεγονός  ή  σε  περιστάσεις  για  τις  οποίες  ο  εντολοδόχος  ή  ο  εντολέας  είναι

ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του

προσωπικού  του  εντολοδόχου  κ.α.  στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  υπάρξει  λόγος

ανωτέρας  βίας  ο  εντολοδόχος  οφείλει  να  ειδοποιήσει  αμελλητί  τον  εντολέα  και  να

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις

συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος
ανάλογα

Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωμής

9.1 Ως αμοιβή του αναδόχου για την ολοκλήρωση των εργασιών της έρευνας , απογραφής,

έλεγχο της νομιμότητας των υφιστάμενων κατασκευών των ακινήτων του Γ.Ν. Σερρών στο

χώρο  του  Παλιού  Νοσοκομείου  ορίζεται  το  ποσό  των  24.180,00  ευρώ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

9.2 Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€). Το ποσό θα καταβληθεί εφάπαξ, με την παράδοση

κάθε παραδοτέου και  μετά από την έκδοση από τον Ανάδοχο των σχετικών τιμολογίων

παροχής υπηρεσιών.

9.3  Χρόνος  εξόφλησης:  Εντός  τριάντα  (30)  ημερών,  εκτός  αν  οι  ιδιαίτερες  συνθήκες  το

επιβάλουν και
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μετά από συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων

από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου στο πρωτόκολλο του Γ.Ν. Σερρών από τον

Ανάδοχο συνοδευμένο από τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά.

9.4 Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία

που  προβλέπονται  στο  άρθρο  200,  Ν.4412/2016  και  την  ισχύουσα  νομοθεσία  για  την

εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.

(τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.).

Άρθρο 10ο: Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους

φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων

που ισχύουν.

Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα

με τις ισχύουσες διατάξεις.
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