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              ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
      ΓΗΟΗΚΖΖ 3ης Τ.ΠΔ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) 
     ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
  «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ -Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»  
   ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ«Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ»  
                           ------------  

ΓIΑΚΖΡΤΞΖ  5η/2020 

 
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟ-
ΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ, ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
2020, CPV: 50712000-9 ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗ-
ΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 
#49.600,00# ΔΤΡΧ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ 3ΜΖΝΖ ΠΑΡΑΣΑΖ 

 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», 

ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΖ 41, Σ.Κ. 54635 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΤΝΟΠΣΗΚΟ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Ζ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Α-

ΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΒΑΔΗ 

ΣΗΜΖ 

(ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ) 
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔ-

Ζ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

07-10-2020,  ΖΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΖ 

ΧΡΑ: 14:00 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗ-
ΜΟΤ 

 

08-10-2020, ΖΜΔΡΑ: ΠΔΜΠΣΖ 

ΧΡΑ: 10:00 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

Αρμόδιος για πληροθορίες ΒΟΕΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 

Ζλεκηρονικό Σατσδρομείο promitheies@gennimatas-thess.gr 

Γενική Γιεύθσνζη ζηο διαδίκησο  (URL) www.gennimatas-thess.gr 

ΚΧΓΗΚΟ CPV 50712000-9 

ΚΧΓΗΚΟ NUTS ELL 522 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΤΜΒΑΖ 
 ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

€40.000,00  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΤΜΒΑ-
Ζ  ΜΔ ΦΠΑ 

€49.600,00  

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΟ ΚΖΜΓΖ 24-09-2020 
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1. ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο και ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ (ΝΡΔΔ). 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Ραροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ. 

ΡΟΚΘΥΣΣΕΛ 

Συνοπτικό διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, ςε ευρϊ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ, για τθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ των 
μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων κτιρίων, από τον προγραμματιςμό προμθκειϊν και υπθρεςιϊν 2020 Γ.Ν.Θ. «Γ. 
Γεννθματάσ- Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» (Οργανικι μονάδα «Γ. Γεννθματάσ»-Οργανικι μονάδα ζδρασ «Ο Άγιοσ 
Δθμιτριοσ»).  

Ο εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ του διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των  40.000,00€ πλζον Φ.Ρ.Α. ιτοι 
49.600,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

 
 
Αναλυτικισ Δαπάνθσ βάςει του παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α Ρεριγραφι 

Γ. 
ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ 

ΜΕ ΦΡΑ 

Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘ-
ΤΛΟΣ 

ΜΕ ΦΡΑ 

ΕΤΘΣΛΑ ΔΑ-
ΡΑΝΘ 

ΜΕ ΦΡΑ 

   
1 

Συντιρθςθ Δικτφου Ρυ-
ρανίχνευςθσ 4.300,00€ 

- 
4.300,00 € 

   
2 

Συντιρθςθ Ανελκυςτι-
ρων 2.700,00€ 

1.800,0€ 
4.500,00 € 

   
3 

Συντιρθςθ  τθλεφωνικοφ 
κζντρου 6.300,00€ 

- 
6.300,00 € 

   4 Συντιρθςθ κλιματιςτικϊν 7.800,00 € 5.200,00 € 13.000,00 € 
   5 Συντιρθςθ Θ/Η 4.800,00 € 3.200,00 € 8.000,00 € 
   6 Συντιρθςθ Λεβιτων 8.100,00 € 5.400,00 € 13.500,00 €  

  

 
 34.000,00€ 15.600,00€ 49.600,00 € 

  
 

 Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ 08-10-2020, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ. ςτο γραφείο προμθκειϊν του 

Νοςοκομείου «Γ. Γεννθματάσ», από τθν αρμόδια επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.   

Οι φάκελοι των προςφορϊν (τεχνικϊν και οικονομικϊν), υποβάλλονται ςφραγιςμζνοι, μζςα ςε ζναν ενιαίο ςφρα-

γιςμζνο φάκελο, ςτο Γραφείο Ρρωτοκόλλου του Νοςοκομείου, όπου κα παραλαμβάνονται και κατόπιν  κα αποδί-

δονται ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν.  
 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α)   Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ μζςω των ιςτοςελίδων του φορζα www.gennimatas-thess.gr & www.oagiosdimitrios.gr 

β)    Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.gennimatas-thess.gr και από το Γραφείο Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου ςτο 
τθλζφωνο και ςτισ διευκφνςεισ που ςθμειϊνονται παραπάνω.  

http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.oagiosdimitrios.gr/
http://www.gennimatas-thess.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 117  του 
Ν.4412/16. 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του 2020 του Νοςοκομείου. 

Θ δαπάνθ για τισ εν λόγω ςυμβάςεισ  βαρφνει τον Κωδικό Αρικμό Εξόδων (ΚΑΕ):0879 και ζχουν εκδοκεί οι ςχετικζσ 
δεςμεφςεισ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ, ΑΔΑ: 646146904Κ-4ΟΤ (Οργανικι μονάδα «Γ. 
Γεννθματάσ») ΑΔΑ: ΨΡΕ74690Β1-ΝΦ7 (Οργανικι μονάδα «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ») 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ των μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων κτιρίων 
για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννθματάσ- Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» (Οργανικι μονάδα «Γ. Γεννθματάσ»-Οργανικι 
μονάδα ζδρασ «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ»)  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 40.000,00€ πλζον ΦΡΑ ιτοι 49.600,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, οι οποίεσ περιγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ. 

Θ προσ ανάκεςθ υπθρεςία κατατάςςεται ςτον Κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): CPV: 
50712000-9  (Υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων κτιρίου). 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τιμισ. 

Θ ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ με δικαίωμα 3μθνθσ παράταςθσ.   

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ. 

Αναλυτικά το αντικείμενο των υπθρεςιϊν και ςυνολικά οι υποχρεϊςεισ του Οικονομικοφ Φορζα 

περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Λϋ τθσ παροφςθσ. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα ετιςιασ παροχισ υπθρεςιϊν: 

 Συντιρθςθ Δικτφου Ρυρανίχνευςθσ τθσ οργανικισ μονάδασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ»  

 Συντιρθςθ Ανελκυςτιρων των οργανικϊσ μονάδων «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 

 Συντιρθςθ Τθλεφωνικοφ Κζντρου οργανικισ μονάδασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 

 Συντιρθςθ  Κλιματιςτικϊν Μονάδων των οργανικϊν μονάδων «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ 
ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 

 Συντιρθςθ Υποςτακμϊν Μζςθσ Τάςθσ & ΥΣ 20ΚV και των Θλεκτροπαραγωγϊν Ηευγϊν & Ρινάκων 
Μεταγωγισ ΔΕΘ/  Θ/Η των οργανικϊν μονάδων «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 

 Συντιρθςθ λεβιτων για τισ ανάγκεσ τθσ οργανικισ μονάδασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα τμιματα αλλά ςε κάκε περίπτωςθ για το ςφνολο των 
υπθρεςιϊν που εμπίπτουν ςε κάκε τμιμα για το οποίο υποβάλλεται προςφορά. 
Ρροςφορζσ για μζροσ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν ανά τμιμα δεν γίνονται δεκτζσ, και κα απορρίπτονται. 
Καμία ανακεϊρθςθ των τιμϊν δεν προβλζπεται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 
Θ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςτο ζνα (1) ζτοσ με δικαίωμα 3μθνθσ παράταςθσ (διάςτθμα μζςα ςτο οποίο 
οι τιμζσ τισ παροφςασ ςφμβαςθσ κα παραμείνουν ςτακερζσ). 

1.4 Κεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 τισ διατάξεισ του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019 ) Άρκρο 235 «Θζματα Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων», 
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 τισ διατάξεισ του ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/03-05-2019 ) Άρκρο 56 «Τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016», 
 τισ διατάξεισ του ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/25-04-2019 ) Άρκρο 33 «Τροποποίθςθ των διατάξεων του ν. 

4412/2016», 
 τισ διατάξεισ του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01-04-2019 άρκρο 43 «Τροποποίθςθ των διατάξεων του ν. 

4412/2016, 
 τθσ με αρ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Βϋ/02-06-2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

“Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

 τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 26θσ Φεβρουαρίου 2014, 
ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ (L94) 
όπωσ διορκϊκθκε με τθν Οδθγία (L135/24.5.2016), 

 τθ με αρ. πρωτ. 3015/08.05.2017 Απόφαςθ 31/2017 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7Θ10ΞΤΒ-ΟΘΞ) με Θζμα 
«ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΘΙΑ ΟΔΘΓΙΑ 19», 

 τισ διατάξεισ του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ δθμόςιου και τροποποίθςθ διατάξεων του Ν. 
4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ 
ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, μεςοπρόκεςμο πλαίςιο δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2018-2021 και 
λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α   74/19.5.2017)», 

 του ΡΔ 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν» (ΦΕΚ Α   64/4.5.2017)», 

 τισ διατάξεισ του Ν.4441/2016 «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν 
εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 227/06.12.2016), 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 τθν υπ'αρικ.πρωτ. 5797/25-11-2016 «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ για το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ-ΤΕΥΔ-του άρκρου 79 παρ.4 του ν.4412/2016 -Α 147», Κατευκυντιρια Οδθγία 15 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ», 

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ ιςχφει, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 τισ διατάξεισ του Ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου 
Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α   160/8.8.2014),  

 τισ διατάξεισ του Ν. 4272/2014 «Ρροςαρμογι ςτο εκνικό δίκαιο τθσ Εκτελεςτικισ Οδθγίασ 2012/25/ΕΕ τθσ 
Επιτροπισ τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2012 για τθ κζςπιςθ διαδικαςιϊν ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν ανταλλαγι, 
μεταξφ των κρατϊν-μελϊν, ανκρϊπινων οργάνων που προορίηονται για μεταμόςχευςθ -υκμίςεισ για τθν 
Ψυχικι Υγεία και τθν Ιατρικϊσ Υποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
Α  145/11.07.2014), 

 τισ διατάξεισ του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ» και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -
2013», 

 τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και 
λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  
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 τισ διατάξεισ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 τισ διατάξεισ του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  
και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 τισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 
Θζματα”,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 
παραπάνω. 

Τισ αποφάςεισ: 
- Τθν υπϋαρικμ. 324/2020 ΑΡΟΦΑΣΘ του Διοικθτι που αφορά ςτθν κατάρτιςθ του Ρίνακα Ρρογραμματιςμοφ 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, διαχειριςτικοφ ζτουσ 2020 του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΘΜΘΤΙΟΣ», θ οποία επικυρϊκθκε με τθν υπϋαρικμ. 1θ/13-07-2020 Τακτικι Συνεδρίαςθ του ΔΣ (ΘΕΜΑ 
2Ο) 

- Θ υπϋαρικμ. 526θ/24-07-20 ΑΔΑ:6A8S46904K-YBZ Απόφαςθ του Διοικθτι που αφορά τθ ςυγκρότθςθ 
επιτροπϊν  

- Το υπϋαρ. αρικμ. 10019/19-08-20 ζγγραφο τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΘΜΘΤΙΟΣ» 

- Τα από 19/08/20 πρακτικά ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν των επιτροπϊν για τθν ςυντιρθςθ α) 
Κλιματιςτικϊν Μονάδων, β) Λεβιτων, Νοςοκομείου Γ.Ν.Θ. « Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ», 
(οργανικι μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ»)                                                

- Τισ με αρικμ. πρωτ. 11048/19-08-20 ΑΔΑ: 646Ι46904Κ-4ΟΤ (οργανικι μονάδα ζδρασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ»), 
10868/24-08-2020 ΑΔΑ ΨΡΕ74690Β1-ΝΦ7 (οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ») αναλιψεισ 
υποχρζωςθσ και δζςμευςθσ πίςτωςθσ. 

- Τθν αρίκμ. 4θ /26-08-2020 (Θζμα 10ο) Απόφαςθ Τακτικισ Συνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 
Νοςοκομείου περί επικφρωςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν λεβιτων και κλιματιςτικϊν και ζγκριςθσ 
διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ των μθχανολογικϊν 
εγκαταςτάςεων για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννθματάσ- Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» (Οργανικι μονάδα «Γ. 
Γεννθματάσ»- Οργανικι μονάδα ζδρασ «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ») CPV: 50712000-9 προχπολογιςκείςασ 
δαπάνθσ 49.600,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.     

 
1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Δια-

κιρυξθ το αργότερο μζχρι τθν Τετάρτθ 07-10-2020 και ϊρα 14:00 ςτο Γραφείο Ρρωτοκόλλου τθσ Οργανικισ μονά-

δασ «Γ. Γεννθματάσ», Διεφκυνςθ: Εκνικισ Αμφνθσ 41, Θεςςαλονίκθ (με οποιονδιποτε τρόπο και αν αυτζσ κατατίκε-

νται ι αποςτζλλονται). 

Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν παραπάνω θμερομθ-

νία και ϊρα. Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και ε-

πιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν τθσ Οργανικισ μονάδασ «Γ. Γεννθματάσ», Διεφκυνςθ: Ε-

κνικισ Αμφνθσ 41, Θεςςαλονίκθ τθν 08-10-2020 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ.. 
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 1.6 Δθμοςιότθτα 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε: 

Α) ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)  

Β) ςτο διαδίκτυο, ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτισ διευκφνςεισ (URL):   www.gennimatas-thess.gr & 

www.oagiosdimitrios.gr 

 
Θ Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ: 
Αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) όπωσ προβλζπεται 
ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) κα αποςταλεί ςτουσ παρακάτω φορείσ:  

 Εμπορικό –Βιομθχανικό Επιμελθτιριο  

Α. Θεςςαλονίκθσ 

Β. Ακθνϊν 

 Βιοτεχνικό - Επαγγελματικό Επιμελθτιριο 

 Α. Θεςςαλονίκθσ 

Τα τεφχθ τθσ διακιρυξθσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα διατίκενται αποκλειςτικά από τθν ιςτοςελίδα του 

Νοςοκομείου. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά 
και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.oagiosdimitrios.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

>   θ προκιρυξθ με  αρ. 5θ/2020 τα Ραραρτιματα, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, 

>   τεχνικζσ προδιαγραφεσ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ, 

>   το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), 

>   οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ 
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά,   

>   υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ  

>    το ςχζδιο ςφμβαςθσ με τα παραρτιματά τθσ. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννθματάσ- Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» www.gennimatas-thess.gr  & 
www.oagiosdimitrios.gr. 
 
2.1.3 Ραροχι διευκρινίςεων 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα 
δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι 
των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων 
προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται 
από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία 
ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..  

http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.oagiosdimitrios.gr/
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Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 
υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ  εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ 
επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) , που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ 
και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. 
- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό 
του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο 
Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ 
παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ 
πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ 
των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, 
ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  Θ Ανακζτουςα 
Αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι 
μορφι εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι 
αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 19/ Ν.4412). 
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 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

4. Θ Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του Άρκρου 8 του Ν.3310/2005, ελζγχει, επί ποινι 
απαραδζκτου τθσ υποψθφιότθτασ, εάν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςυμμετζχει εξωχϊρια εταιρεία κατά τα 
αναφερόμενα ςτθν περ. α' τθσ παραγράφου 4 του Άρκρου 4 του ίδιου νόμου, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν 
παράγραφο 4 του Άρκρου 4 του Ν.3414/2005. 

5. Τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα οικεία 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι υποψιφιοι που δεν ζχουν 
εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο του 
κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να προςκομίηουν ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό, κατά τα οριηόμενα εκ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ (Δεν απαιτείται) 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ φορζασ, 
εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα 
μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 
11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ 
ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για 
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ 
τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν 
κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 



 

10 

 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ 

νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με α-

μετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ από-

φαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ  ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ  ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ  είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ  οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ.  

ι/και 
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν 
υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

2.2.3.3. Διατθρείται μόνο για λόγουσ αρίκμθςθσ. 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ φορζασ  
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ,  
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου. 
 (β) εάν 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. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 
κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα κατά 
τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 
μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
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ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του 
άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, 
αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

2.2.3.5. (Δεν αφορά ςτθν παροφςα Διακιρυξθ) Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ  οικονομικόσ φορζασ από 
τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν 
είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 
2.2.3.2γ και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν 
για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα 
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ 
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, 
γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει 
αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ 
κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθ διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ 
παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν 
εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

 Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι 
να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 
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           2.2.5 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα και τα κριτιρια ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτουσ όρουσ και 
τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και να προςκομίςουν όλα τα δικαιολογθτικά και τα ςτοιχεία 
(π.χ. βεβαιϊςεισ, δθλϊςεισ, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εγχειρίδια, φφλλα ςυμμόρφωςθσ, φυλλάδια, πιςτοποιθτικά 
κ.τ.λ.). O προςφζρων κα διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι υποδομι (εξειδικευμζνο προςωπικό και τεχνικά μζςα, 
κτλ.) για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
2.2.6 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 
τα ιςχφοντα διεκνι ι/και ευρωπαϊκά ι/ και εκνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πλθροφν όλεσ τισ  
απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διακζτουν πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, τα οποία ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ 
οργανιςμοφσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ ειδικοφσ όρουσ τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ. 

2.2.7 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ 
με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν 
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.8 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.8.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα, το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ 
Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με 
τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι 
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 
εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι 
για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.  

Το εν λόγω ιςχφον καταςτατικό κακϊσ ι το πρακτικό εκπροςϊπθςθσ πρζπει να κατατίκενται από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ μαηί με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ προκειμζνου να πιςτοποιείται ο υπογράφων 
εκπρόςωποσ. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται 
ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 
2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον 
ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των 
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο 
μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ 
απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία 
διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα 
αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

• οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

• οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται 
αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που 
δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.   

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ 
διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των 
πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ 
θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα 
οποία να καλφπτουν και το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον 
αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. 
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Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό 
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό  ότι το 
νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ 
ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα 
(ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των 
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ 
φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και 
Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 
του  από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ 
φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 
Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του 
οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα 
πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 
περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να 
αντικακίςτανται 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 τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ 
τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου 
πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) (Δεν αφορά ςτθν παροφςα Διακιρυξθ), και 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε 
βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ 
XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 
αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό 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 τθσ χϊρασ καταγωγισ 
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό 
ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ 
καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί 
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ 
αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

           Β.3. (Δεν αφορά ςτθν παροφςα Διακιρυξθ). 

Β.4. Οι Οικονομικοί Φορείσ Απαιτείται: 
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Β.4.Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 
δικαιολογθτικά τθσ παροφςασ διακιρυξθσ με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των αγακϊν και 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν.  
Β.5. (ΟΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τα αναφερόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ ειδικοφσ όρουσ 
τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 

Δ) όλα τα ηθτοφμενα από τθν αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ όπωσ 
δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε 
αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ 
φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει από 
πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., 
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, 
αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία 
αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ 
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου 
εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 
αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, 
που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ 
ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, 
ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για το ςκοπό αυτό. 
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Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο:  

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων  

εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων  

των δθμοςίων εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ  

παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ.  

πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ  

κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 

Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από  

αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ  

χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του  

Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι  

απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ  

απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία  

ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα  

Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν  

εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του  

νόμου 4250/2014.  

4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν  

εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ,  με προχπολογιςμό ανά υπθρεςία, είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

 
2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ (Τεχνικι 
Ρεριγραφι). 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν 
προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, ζγγραφθ 
προςφορά μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτο Ρρωτόκολλο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννθματάσ - Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ», οδόσ 
Εκνικισ Αμφνθσ 41, ΤΚ 54635, το αργότερο ζωσ Τετάρτθ / 07-10-2020, 14:00μμ. 
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 Ρροςφορά που κατατίκεται μετά τθν ϊρα αυτι είναι εκπρόκεςμθ και επιςτρζφεται, χωρίσ να αποςφραγιςτεί. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψθ προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε 
ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ςτο ΓΝΘ ζγκαιρα. Οι προςφορζσ αυτζσ κα επιςτρζφονται ςτουσ 
προςφζροντεσ, χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.   

 Θ ζνωςθ  οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ. Στθν 
προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ τθσ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ ςυντονιςτισ 
αυτισ. Ειδικότερα  όςον αφορά ςτθν ςυμπλιρωςθ του ΤΕΥΔ τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου 
παρόμοιου κακεςτϊτοσ υποβάλουν χωριςτό ζντυπο  ΤΕΥΔ που  υπογράφεται ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο 
άρκρο 6ο του παρόντοσ παραρτιματοσ .  

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 

διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ και ςε ςυνδυαςμό με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 79 του Ν.4412/2016. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφ-
κυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
2.4.2.2. Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο, κατά τθ διαδικαςία των άρκρων 
92,93,94 και 95 του Ν.4412/2016 και ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 
τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια. 

Στο φάκελο τθσ  προςφοράσ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτθν οποία ο 
προςφζρων αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ του. Σε περίπτωςθ που κατά τα ςτάδια  διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ πρόκειται να παραςτακεί εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ του, θ ανωτζρω αίτθςθ κα πρζπει να 
αναφζρει και τα ςτοιχεία αυτοφ. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τελευταία περίπτωςθ, ο εκάςτοτε εξουςιοδοτθμζνοσ 
εκπρόςωποσ οφείλει κατά το ςτάδιο του διαγωνιςμοφ που κα παρευρεκεί να κατακζςει ιδιοχείρωσ ςτθν επιτροπι 
παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. Οι προςφορζσ και οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ υπογράφονται και μονογράφονται ανά 
φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον oπoίo κα αναγράφονται ευκρινϊσ:   

α. Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

  γ. Ο τίτλοσ τθσ διακιρυξθσ.  

 δ. Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν).  

ε. Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ 

ςτ. Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα: διεφκυνςθ, ταχυδρομικόσ κϊδικασ, τθλζφωνο 
επικοινωνίασ, φαξ και email. 

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου προςφοράσ τοποκετοφνται τα εξισ:  

α. Ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ-ΤΕΧΝΛΚΘ 
ΡΟΣΦΟΑ», ςτον οποίο περιλαμβάνονται, απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα (πρωτότυπο και 
αντίγραφο), ςε χωριςτοφσ φακζλουσ, τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 2.4.3.1 και 2.4.3.2 τθσ παροφςθσ 
και,  
 β. Ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται, απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο), τα ςτοιχεία τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο άρκρο  2.4.4 τθσ παροφςθσ. 
  

Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ εξωτερικϊσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ 
προςφοράσ (βλ. παράγραφο 2.4.2.2). 

Αναφορικά με το κζμα τθσ επικφρωςθσ αντιγράφων εγγράφων, για το ςφνολο των απαιτοφμενων από τθν παροφςα 
διακιρυξθ δικαιολογθτικϊν και ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 
74/Α/26-03-14).   
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Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον 
κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ 
«ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 
πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, 
τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.  

Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν.4412/16 κατά τθσ 
διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι εφόςον ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ 
και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δε δφναται, με τθν προςφορά του ι με οποιονδιποτε 
άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ.   

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

α) ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) *άρκρο 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α147)+,το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν 
που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω υποψιφιοσ πλθροί τισ ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τισ οποίεσ 
οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν, β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ του 
άρκρου 75 του Ν.4412/2016. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται βάςθ του τυποποιθμζνου εντφπου που διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν ιςτοςελίδα 
του Νοςοκομείου (www.gennimatas-thess.gr) και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ. 

Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωςθ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό 
φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

β) ΝΟΜΛΜΟΡΟΛΘΤΛΚΑ ΕΓΓΑΦΑ & ΡΑΑΣΤΑΤΛΚΑ ΕΚΡΟΣΩΡΘΣΘΣ.  

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, 
προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ 
νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ 
οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου 
διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά  

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  Ι τθσ Διακιρυξθσ, 
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά (υλικό τεκμθρίωςθσ όπωσ τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ.), από τα οποία κα 
προκφπτει θ κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των 
προςφερόμενων ειδϊν ι υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
ωσ άνω Ραράρτθμα. Ρρζπει να περιλαμβάνει περιγραφι του προςφερόμενου είδουσ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
κακϊσ επίςθσ και τισ εκάςτοτε παρεχόμενεσ από τον υποψιφιο υπθρεςίεσ.  

Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ τθσ ανωτζρω παραγράφου, με τον οποίο κα προςκομίηονται τα ςτοιχεία του φακζλου 
«Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» και ςε ζντυπθ μορφι, περιζχει διαβιβαςτικό ζγγραφο ςτο οποίο 
κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά. 

http://www.gennimatas-thess.gr/
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Στα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά ςτοιχεία. 
Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνων λζξεων όπωσ «δωρεά, δωρεάν κ.ά.») αποτελεί 
λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

Ο φάκελοσ τθσ  Τεχνικισ Ρροςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουκα : 

 γ) Υπεφκυνθ Διλωςθ  του ν.1599/1986(Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, περί ςυμμόρφωςθσ τθσ προςφοράσ 
με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι: 

1. θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, τθσ οποίασ ζλαβα γνϊςθ και όλα 
τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι ακριβι, 

2. αποδζχομαι ανεπιφφλακτα και με ποινι αποκλειςμοφ όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, 

3. κα διατθριςω εμπιςτευτικά και κα χρθςιμοποιιςω μόνο για τουσ ςκοποφσ του διαγωνιςμοφ τα ςτοιχεία και τισ 

πλθροφορίεσ των υπόλοιπων προςφορϊν που τυχόν κα τεκοφν υπόψθ μου και αποτελοφν κατά διλωςθ τουσ 

εμπορικό ι επιχειρθματικό απόρρθτο. 

4. θ προςφορά ιςχφει για διάςτθμα τριακοςίων εξιντα πζντε (365) θμερϊν. 

5. διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι υποδομι (εξειδικευμζνο προςωπικό και τεχνικά μζςα, κτλ.) για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

6. υπάρχει δυνατότθτα παροχισ των απαιτοφμενων υπθρεςιϊν άμεςα από τθν θμερομθνία ςφναψθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. 

Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986, ςτθν οποία να αναγράφεται θ χϊρα καταγωγισ του/των προςφερόμενων 
προϊόντων και εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του, τθν 
επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευάςει το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ 
τθσ. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχει θ ανωτζρω διλωςθ, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Πταν οι 
προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν 
προςφορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και 
τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.  

Επίςθσ, ςτθν προςφορά τουσ πρζπει να επιςυνάψουν και υπεφκυνθ διλωςι τουσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι, θ 
καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι 
μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ και ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ι ο 
επίςθμοσ αντιπρόςωπόσ τθσ ζχει αποδεχκεί ζναντί τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε 
περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα 
υπάρχουν οι ανωτζρω δθλϊςεισ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ 

Ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά, ςυμπλθρωμζνοσ 

ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκιςει: 

1. Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

2. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου Αναδόχου που ζχει τθ μορφι 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθρείται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που 

δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν 

αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και 

επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 

3.   Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο. Εάν ςυμπλθρωκεί ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό 

αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ, απαιτείται ςυμμόρφωςθ προσ αυτόν, κεωροφμενο ωσ απαράβατο 

όρο ςφμφωνα με τθν παροφςα. Ρροςφορζσ που αποκλίνουν από απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 
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4. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ, θ οποία 

κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των 

ειδϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ 

και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Ρίνακα 

Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι τθσ ενότθτασ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων τθσ. 

4. Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το 

δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό 

φυλλάδιο ι ςτθν αναφορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί θ 

αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ, ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι 

(π.χ. Ρροδ. 4.18) 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ  ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  ΝΑΙ   

  ΝΑΙ   

  ΝΑΙ   

 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. Θα πρζπει να υπάρχει πλιρθσ 
τεχνικι περιγραφι και κατάλλθλο τεκμθριωτικό υλικό (όπωσ βεβαιϊςεισ αναγνωριςμζνων οργανιςμϊν 
πιςτοποίθςθσ, ςθμάνςεισ CE, άδειεσ, διπλϊματα, καταςτάςεισ προςωπικοφ, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, 
βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ, αντίγραφα αποδείξεων παροχισ υπθρεςιϊν) από το οποίο να προκφπτει θ 
ςυμμόρφωςι τθσ προςφοράσ προσ τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ αυτά απαιτοφνται ςτο Ραράρτθμα 
Ι τθσ Διακιρυξθσ. 

 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ, τα παραπάνω ςτοιχεία πρζπει να υποβάλλονται ξεχωριςτά για 
κάκε μζλοσ τθσ. 

 
 όλα τα ζγγραφα (βεβαιϊςεισ, καταλόγουσ, πιςτοποιθτικά, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, λοιπά αποδεικτικά 

ζγγραφα) όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (τεχνικι 
ικανότθτα) προςκομίηονται ςτο Φάκελο «Τεχνικισ Ρροςφοράσ». 

 
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ (πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ) ωσ εξισ:  

Α. Τιμζσ 

Θ τιμι τθσ προςφοράσ δίνεται  ςε ευρϊ. 

Θ προςφερόμενθ τιμι κα πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια τόςο ανά μονάδα είδουσ όςο και ωσ προσ το τελικό 
ςφνολο. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, για παράδοςθ και εγκατάςταςθ του υλικοφ ι τθσ παρεχόμενθσ προμικειασ ι παροχισ υπθρεςίασ,  ςτον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ του Φ.Ρ.Α. ςτο οποίο υπάγατε το είδοσ, 
ο οποίοσ κα αναγράφεται χωριςτά και κα βαρφνει το Νοςοκομείο. 
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Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα δοκοφν ςε ευρϊ (EURO) και κα αναγράφονται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Σε 
περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ 
τιμι ολογράφωσ.  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα από 
το ςφςτθμα.  

Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι ςτακερζσ και  δεςμευτικζσ για τον ανάδοχο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και 
δεν αναπροςαρμόηονται, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. Αποκλείεται οποιαδιποτε ανακεϊρθςθ των τιμϊν 
τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του προμθκευτι πζραν του προςφερόμενου αντίτιμου των ειδϊν που κα 
προμθκεφςει βάςει των τιμϊν τθσ προςφοράσ του μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν και τθν αποπλθρωμι 
τουσ. 

Ζ ΑΝΑΘΔΖ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΦΔΡΔΗ ΣΖ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ ΑΝΑ ΤΠΖ-

ΡΔΗΑ ΜΔ  ΣΖΝ ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΟΣΗ ΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΑΤΣΟΝ ΔΗΓΖ ΚΑΛΤΠΣΟΤΝ ΣΗ ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ.  
 
Ρροςφορζσ για μζροσ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν δεν κα γίνονται δεκτζσ, και κα απορρίπτονται.   
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα 
αρχι ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για  
τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 

Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία που διζπει τθν παροφςα διαδικαςία - ςφμβαςθ αφενόσ είναι 

δεςμευτικι για τον προμθκευτι ο οποίοσ και οφείλει να εφαρμόςει τισ τυχόν αλλαγζσ άμεςα αφετζρου δεν δφνα-

ται ςε καμία περίπτωςθ θ μεταβολι αυτι να προκαλζςει οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν 

Υπθρεςία. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ υποχρεοφνται ςτθν οικονομικι τουσ προςφορά (ςε χωριςτι 

ςτιλθ) να αναγράψουν τισ τιμζσ του ΡΑΑΤΘΘΤΘΛΟΥ ΤΛΜΩΝ και τον κωδικό κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ 

τθσ προςφοράσ. Θ προςφερόμενθ τιμι των υπθρεςιϊν, κα πρζπει να είναι χαμθλότερθ ι ίςθ από τθν τιμι  του 

Ραρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ. Σε περίπτωςθ που κάποια υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το ΡΑΑΤΘΘ-

ΤΘΛΟ ΤΛΜΩΝ αυτό κα δθλϊνεται ςε υπεφκυνθ διλωςθ. Ρροςφορζσ ανϊτερεσ του ΡΑΑΤΘΘΤΘΛΟΥ ΤΛΜΩΝ κα 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα τριακοςίων εξιντα 
πζντε (365) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν 
από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό 
διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ 
ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον 
τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν 
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τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ ανακζτουςα 
αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, 
να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν 
τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε 
κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ 
προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. 
(Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. 
(Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και 
τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ  δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ 
παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν 
περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

ςτ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

η) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

θ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά. 

3. ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αξιο-

λόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ). 

Θ  Επιτροπι διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ  των προςφορϊν,  παραλαμβάνει  τουσ Φακζλουσ Ρροςφοράσ που 
υποβλικθκαν ι απεςτάλθςαν και ενεργεί ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτο Ν.4412/2016 και ειδικότερα όπωσ 
ορίηεται από τθ διακιρυξθ. 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν διενεργείται δθμόςια από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (επιτροπι διαγωνιςμοφ), παρουςία των 
προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ 
των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από  αυτοφσ, όπωσ ειδικότερα 
ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν. 4412/2016.  

Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ των 
ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 

Ρροςφορζσ που  ζχουν  κρικεί  εκπρόκεςμεσ επιςτρζφονται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 4.  

Θ υποβολι μόνο μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του Διαγωνιςμοφ και 
τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 117 παρ. 3 εδ. βϋ του Ν. 4412/2016.  
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, τθν θμερομθνία και ϊρα που 
ορίηεται από τθ διακιρυξθ.  

Θ αποςφράγιςθ κα πραγματοποιθκεί με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

α. Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ και μονογράφονται οι επί μζρουσ φάκελοι. Στθ ςυνζχεια  αποςφραγίηονται οι 
φάκελοι των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και οι φάκελοι των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν, μονογράφονται δε κατά 
φφλλο από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ. 

β. Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ επιτροπι διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ελζγχει τθν 
ορκότθτα και τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ελζγχει τισ 
προςφορζσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Ρεραιτζρω αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ 
γίνεται μόνο για τισ προςφορζσ που μετά τθ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ κρικοφν ότι 
πλθροφν τισ οριςκείςεσ προχποκζςεισ. 

γ. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ. 

δ. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται και μονογράφονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
παραπάνω διαδικαςίασ.  

Μετά τθν αποςφράγιςθ των oικovoμικϊv προςφορϊν,  

Ε.Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, 
προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Θ Επιτροπι κατατάςςει τισ 
προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα Τιμϊν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Στ. Μετά τθν αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν 
καταχϊρθςθ όςων ζχουν υποβάλει προςφορζσ κακϊσ και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ. 

η. Θ Επιτροπι διαβιβάηει το πρακτικό τθσ, ςτθν Υπθρεςία, θ οποία αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνά τθσ 
γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ θ απόφαςι τθσ για τθν κατάταξθ των προςφορϊν. 

Το αποτζλεςμα τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ κα γνωςτοποιθκεί εγγράφωσ ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.  

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται, επίςθσ, οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Επιςθμαίνεται ότι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αποτελοφν ςτο ςφνολό 
τουσ απαράβατουσ όρουσ και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτζσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

θ. Σε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθν ίδια θμζρα για λόγουσ ανωτζρασ βίασ (ι 
λόγω ανάγκθσ ςυμπλιρωςθσ –αποςαφινιςθσ πλθροφοριϊν ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν.4412/2016) και 
φςτερα από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ, ορίηεται νζα θμερομθνία όχι μεγαλφτερθ των δεκαπζντε (15) 
θμερϊν. Στο εν λόγω χρονικό διάςτθμα δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ περίπτωςθ υποβολισ ενςτάςεων.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, 
εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, εκδίδεται 
μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, 
Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
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Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. Τα αποτελζςματα τθσ 
κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ ανωτζρω ενιαία απόφαςθ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του Ν.4412/2016, θ Ανακζτουςα Αρχι ειδοποιεί 
εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί 
να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε 
αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, και ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ των δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν 
χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για 
όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ 
εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.  

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το ΤΕΥΔ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ 
τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε 
γνϊςθ μετά τθ διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα 
από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ι ανατζκθκε θ προμικεια, υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, 
προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία κα καλφπτει ποςό ίςο με 
ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το ΦΡΑ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι 
μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) τουλάχιςτον μινα από το ςυνολικό χρόνο ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ο ανακθρυχκείσ Ανάδοχοσ δεν προςζλκει μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε να υπογράψει 
τθ ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από 
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μετά από ειςιγθςθ τθσ 
αρμόδιασ επιτροπισ, ενϊ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το νόμο κυρϊςεισ.  
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Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςφζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, 
δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν ενιργθςαν ακζμιτα, 
παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςουν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι 
του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ανωτζρω και 
τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου 
ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να 
προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα 
εκατό. Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 
100.000 ευρϊ περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 
ευρϊ και άνω περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016).Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ 
ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον 
προςωρινό. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με 
τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον ανάδοχο, του οποίου θ προςφορά είναι αποδεκτι με βάςθ τουσ κακοριηόμενουσ ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τθ διακιρυξθ ουςιϊδεισ όρουσ, που προςφζρει τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, 
ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 
372 του ν.4412/2016, 

β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 36 
του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και  

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν 
περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ 
κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του 
και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 
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3.4 Ενςτάςεισ 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ 
ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το 
ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι 
θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο 
άρκρο 121 του Ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ. Στθν 
περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανάκετουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε 
περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω 
προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν 
κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με 
πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, 
για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
του Διαγωνιςμοφ.  

Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, 
μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το 
αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ 
παράλειψθ. 
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4. ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 
β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ 
Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων 
τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ 
οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα 
ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ *ι ςτθν περίπτωςθ που τα υλικά είναι διαιρετά και θ πα-
ράδοςθ γίνεται τμθματικά: αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμι-
ματοσ των υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά+ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζ-
νου τθσ ςφμβαςθσ. 
Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων 
και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α   του Ν. 4412/2016. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από 
τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το 
όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν 
ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να 
γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν 
ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ 
διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε 
άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ 



 

28 

 

του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα 
γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον 
το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 
τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να 
επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει 
τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.4.4. Ο Ανάδοχοσ μετά τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ δεν ζχει δικαίωμα, χωρίσ 
προθγοφμενθ γραπτι ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να ανακζτει οποιοδιποτε μζροσ ι το ςφνολο των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν υπεργολαβικά ςε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, εφόςον δεν ζχει δθλωκεί αυτό ςτθν 
προςφορά του. 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ 
τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ Α.Α. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, 
που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από 
τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο 
πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Πλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον ανάδοχο και οι ακόλουκεσ πλθρωμζσ κα είναι ςε ΕΥΩ. Θ πλθρωμι 
κα υλοποιείται αφοφ προςκομιςκοφν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 200 του 
Ν. 4412/2016. 

5.1.2. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε 
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι. 

Ο Ανάδοχοσ  βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ: 
5.1.3. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ ι τροποποιθτικισ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν 
παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του 
ν. 4412/2016). 

δ) Κράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3580/2007. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 
8% επί του κακαροφ ποςοφ για τθν παροχι υπθρεςιϊν. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 

αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν 

φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά ι εκτελζςει τισ 

εργαςίεσ μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι ςτο χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο 

άρκρο 206 του ν. 4412/2016 . 

Ο Ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ 

ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι 

δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ 

κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων 

υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενερ-

γειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να 

είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να 

ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ 

άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 
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α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμε-

νου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ 

παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμ-

βαςθσ.  

Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί ι εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ  μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρό-

νου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επι-

βάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 

ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν 

εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των 

υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβά-

νεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο 

δεν ευκφνεται ο Ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 

ζνωςθσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του προμθκευτι.  

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον προμθκευτι ζκπτω-

το. 

 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 
5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατι-
κϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ 
προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο 
όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 
221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφ-
κεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προ-
ςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, 
ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του 
ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 
προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
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6. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  
6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1 Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από αρμόδια 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι ειδικι επιτροπι που κα οριςτεί για το ςκοπό αυτό από τθν 
ανακζτουςα αρχι για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των 
επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε 
τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 
132 του ν. 4412/2016.  

Θ παραπάνω επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα 
ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊνει εκ των προτζρων τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου 
για κάκε εργαςία που κα εκτελεί ι τυχόν υλικά (π.χ. εξαρτιματα, ανταλλακτικά) που κα απαιτθκοφν για 
τθ ςυντιρθςθ και μετά το τζλοσ των εργαςιϊν να κατακζτει ζγγραφθ αναφορά αυτϊν, προσ ζλεγχο, ςτθν 
αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
6.1.2 Θ Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου μπορεί με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ 
τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να 
ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθ ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο 
επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ, θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
6.1.3 Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο, κατά 
περίπτωςθ και όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ανά τμιμα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ, θμερολόγιο/βιβλίο ςτο 
οποίο καταγράφονται οι εργαςίεσ και τα ανταλλακτικά για τθν τμθματικι εκτζλεςθ (προλθπτικι ι επανορκωτικι) 
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα 
ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν 
ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Γιάρκεια ύμβαζης 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ με δικαίωμα 3μθνθσ παράταςθσ (διάςτθμα μζςα ςτο 
οποίο οι τιμζσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα παραμείνουν ςτακερζσ) και τίκεται εν ιςχφ κατόπιν τθσ 
υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 
 
6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. 
Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι αν λιξει 
θ παρατακείςα κατά τα ανωτζρω διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ 
ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 , τα άρκρα τθσ παροφςασ και τα αναφερόμενα ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ είναι διατυπωμζνεσ ςτο παράρτθμα Ι τθσ παροφςθσ. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 
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6.3 Παραλαβή ηοσ ανηικειμένοσ ηης ζύμβαζης  

6.3.1. H παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν παρ. 3 άρκρου 221 του Ν.4412/16 . 

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, 
μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ , θ επιτροπι 
παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με 
παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε 
τμθματικζσ παραλαβζσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και 
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ 
παρεκκλίςεισ.  

Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ 
παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν  απόφαςθ. 

Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα με τθν επιφφλαξθ των οριηόμενων ςτο άρκρο 
220. 

 Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί 
πρωτόκολλο παραλαβισ ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ  , κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν κατά τα ανωτζρω αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου , ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ 
παραλαβισ. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται 
από τθ  ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων από τθ 
ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι 
επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

6.3 Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο εξωτερικό 

6.3.1. Δεν αφορά ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων με 
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ 
τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
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Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία 
που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ                                                                    

Δεν αφορά τθν παροφςα Διακιρυξθ 

6.6 Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν αφορά τθν παροφςα Διακιρυξθ 

6.7 Λοιπζσ ρυκμίςεισ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν αποτροπι 
ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι εγκαταςτάςεων των 
Νοςοκομείου, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ που 
είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον Ανάδοχο, εφ’ όςον 
οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτοφ. 
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ αρμόδιουσ 
αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Οι ανακζτοντεσ φορείσ επιβάλλουν τον όρο ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ  
υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ, αςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που ζχουν 
κεςπιςτεί από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι δ ιεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα 
XIV του Ρροςαρτιματοσ Β' του Ν. 4412/2016. 
 
Οι όροι τθσ παροφςασ παραγράφου αναφζρονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (Άρκρο 18 του Ν.  
4412/2016).Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του 
Νόμου 4412/2016 κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ που μνθμονεφονται ςτο προοίμιο τθσ διακιρυξθσ.  

6.9  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου 

6.9.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει μονομε-
ρϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί 
αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.9.2 Εάν ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκα-
ςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ανα-
ςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτου-
ςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ δια-
τάξεισ του ΑΚ.  
 
6.9.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζ-
ςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να 
του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και 
προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
 

 

                                                                                                        Ο ΔΛΟΛΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ.  
                                                                                               «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 

                                                                                                  
 

                                                                                              Δρ  ΓΕΩΓΛΟΣ ΚΟΥΤΑΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  Iϋ 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  - ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

1) ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ  ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΥΑΝΛΧΝΕΥΣΘΣ ΚΑΛ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΕΔΑΣ 

«Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 

Θ εταιρεία αναλαμβάνει τθ ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων Ρυρανίχνευςθσ και κατάςβεςθσ του Νοςοκο-
μείου Ζδρασ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» με ειδικευμζνουσ τεχνικοφσ, που κα πραγματοποιοφν τριμθνιαίεσ επιςκζ-
ψεισ ςτισ  ανωτζρω  εγκαταςτάςεισ, για  να παρακολουκοφν τθν λειτουργία τουσ, να πραγματοποιοφν τισ 
απαιτοφμενεσ ρυκμίςεισ και αντικαταςτάςεισ αναλωςίμων, να υποδεικνφουν και να προβαίνουν ςτισ απαι-
τοφμενεσ αλλαγζσ ανταλλακτικϊν κακϊσ και τισ απαραίτθτεσ επιςκευζσ που κρίνονται αναγκαίεσ να γίνο-
νται. 

Θ εταιρεία αναλαμβάνει πλιρωσ τθν ευκφνθ καλισ λειτουργίασ και τθν τιρθςθ θμερολογίου, ςτο οποίο κα 
καταχωροφνται όλεσ οι παρατθριςεισ και τα ςυμπεράςματα που κα προκφπτουν κατά τισ επιςκζψεισ των 
τεχνικϊν τθσ ςτο Νοςοκομείο, κακϊσ και θ ϊρα άφιξθσ και αναχϊρθςθσ από το χϊρο του Νοςοκομείου. 

H διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι ζνα (1) ζτοσ.   

 Θ ςυντιρθςθ και οι επιςκευζσ κα γίνονται με τα απαιτοφμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετριςεων και 
ελζγχου, από τα ειδικά εκπαιδευμζνο προςωπικό τθσ ςυντθριτριασ εταιρείασ ςφμφωνα με τουσ Ελλθνικοφσ 
και Διεκνείσ Κανονιςμοφσ και τουσ κανόνεσ τθσ Τζχνθσ και τθσ Τεχνικισ, υπό τθν εποπτεία των αρμόδιων 
οργάνων του Νοςοκομείου. 

Για τθν εξόφλθςθ των τιμολογίων  τθσ ςυντθριτριασ εταιρείασ και τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςυντι-
ρθςθσ ι επιςκευϊν, κα υπάρχει απαραιτιτωσ και θ ςχετικι βεβαίωςθ εκ μζρουσ των υπευκφνων του Νοςο-
κομείου. 

Μετά τθν τοποκζτθςθ των καινοφργιων ανταλλακτικϊν , οςάκισ παρίςταται ανάγκθ και υπάρχει και θ ςφμ-
φωνθ προσ τοφτο γνϊμθ του Νοςοκομείου, τα παλαιά φκαρμζνα αντικακιςτϊμενα  ανταλλακτικά, κα πα-
ραδίδονται ςτισ αποκικεσ του Νοςοκομείου  προσ φφλαξθ κατά τα ιςχφοντα. 

Το Νοςοκομείο δφναται με υπεφκυνο τεχνικό να παρακολουκεί  τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ. Θ τιμολόγθςθ 
των υλικϊν κα γίνεται με χωριςτά τιμολόγια εκτόσ αυτϊν τθσ ςυντθριςεωσ και κα εξοφλοφνται μετά τθ ςφ-
νταξθ τθσ ςχετικισ βεβαίωςθσ από τθν οριςκείςα επιτροπι. 

Θ ςυντθριτρια εταιρεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα μζτρα αςφαλείασ  και  να  αςφαλίηει  το  
προςωπικό των ςυνεργείων τθσ για κάκε περίπτωςθ ατυχιματοσ, που ικελε τυχόν ςυμβεί κατά τισ εργαςίεσ 
εκτζλεςθσ ςυντιρθςθσ, επιςκευϊν κ.λπ. 

Θ ςυντθριτρια εταιρεία υποχρεοφται πζραν των κακοριηόμενων περιόδων ςυντιρθςθσ, που κα γίνονται ςε 
ωράριο πρωινό ι απογευματινό, για να μθν επθρεάηεται θ εφρυκμθ λειτουργία του Νοςοκομείου, να επι-
λαμβάνεται τθσ βλάβθσ, όταν ειδοποιθκεί τθλεφωνικά ι με FAX από το Νοςοκομείο, εντόσ 24ωρου από τθν  
ειδοποίθςθ. 

Οι προσ ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεισ περιλαμβάνουν: 
ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΥΑΝΛΧΝΕΥΣΘΣ 

 Ρίνακασ πυρανίχνευςθσ αναλογικόσ 34000 

 Επαναλθπτικόσ πίνακασ 

 Ανιχνευτισ καπνοφ οπτικόσ-κερμοδιαφορικόσ αναλογικόσ 

 Σειρινα ςυναγερμοφ αναλογικό 

 Μπουτόν ςυναγερμοφ αναλογικό 

 Interface επιτιρθςθσ 
 

     ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 

 Ρίνακασ πυρανίχνευςθσ – κατάςβεςθσ 
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 Ανιχνευτισ καπνοφ οπτικόσ κερμοδιαφορικόσ αναλογικόσ 

 Φωτιςτικά Ζξοδοσ Κινδφνου 

 Φωτιςτικό STOP AERIO 

 Φαροςειρινα ςυμβατικι 

 Αυτόματο ςφςτθμα κατάςβεςθσ με 1 φιάλθ CO2 45 Kg, αναγόμωςθ υδραυλικι δοκιμι αυτϊν 
και επιςκευι κλείςτρου αυτόματθσ κατάςβεςθσ. 

 Αυτόματο ςφςτθμα κατάςβεςθσ με 2 φιάλεσ CO2 45 Kg, αναγόμωςθ υδραυλικι δοκιμι αυτϊν 
και επιςκευι κλείςτρου αυτόματθσ κατάςβεςθσ. 

 Αυτόματο ςφςτθμα κατάςβεςθσ με 3 φιάλεσ CO2 45 Kg αναγόμωςθ υδραυλικι δοκιμι αυτϊν 
και επιςκευι κλείςτρου αυτόματθσ κατάςβεςθσ. 

 Αυτόματο ςφςτθμα κατάςβεςθσ με 5 φιάλεσ CO2 45 Kg, αναγόμωςθ υδραυλικι δοκιμι αυτϊν 
και επιςκευι κλείςτρου αυτόματθσ κατάςβεςθσ. 

 Αυτόματο ςφςτθμα κατάςβεςθσ με 2 φιάλεσ PA 12 Kg, αναγόμωςθ υδραυλικι δοκιμι αυτϊν 
και επιςκευι κλείςτρου αυτόματθσ κατάςβεςθσ. 

 Αυτόματο ςφςτθμα κατάςβεςθσ με 1 φιάλθ PA 12 Kg, αναγόμωςθ υδραυλικι δοκιμι αυτϊν 
και επιςκευι κλείςτρου αυτόματθσ κατάςβεςθσ. 

 Αυτόματο ςφςτθμα κατάςβεςθσ με 2 φιάλεσ FM200 31 Kg, αναγόμωςθ υδραυλικι δοκιμι 
αυτϊν και επιςκευι κλείςτρου αυτόματθσ κατάςβεςθσ. 

 Αυτόματο ςφςτθμα κατάςβεςθσ με 3 φιάλεσ FM200 31 Kg, αναγόμωςθ υδραυλικι δοκιμι 
αυτϊν και επιςκευι κλείςτρου αυτόματθσ κατάςβεςθσ. 

 Αυτόματο ςφςτθμα κατάςβεςθσ με υλικό (AMEREX), αναγόμωςθ και υδραυλικι δοκιμι αυτϊν. 

 Ρυροςβεςτιρεσ χειρόσ Ξ.Κ. Pa 6Kgr 70 φιάλεσ, αναγόμωςθ και υδραυλικι δοκιμι αυτϊν. 

 Ρυροςβεςτιρεσ χειρόσ Ξ.Κ. Pa 12Kgr 40 φιάλεσ, αναγόμωςθ και υδραυλικι δοκιμι αυτϊν. 

 Ρυροςβεςτιρεσ χειρόσ CO2 2Kgr 1 φιάλθ, αναγόμωςθ και υδραυλικι δοκιμι αυτϊν. 

 Ρυροςβεςτιρεσ χειρόσ CO2 5Kgr 7 φιάλεσ, αναγόμωςθ και υδραυλικι δοκιμι αυτϊν. 

 Ρυροςβεςτιρεσ χειρόσ ςκόνθσ ABC 1 φιάλθ, αναγόμωςθ και υδραυλικι δοκιμι αυτϊν. 

 Δεξαμενι νεροφ 

 Αντλιοςτάςιο 
 
          ΕΓΑΣΛΕΣ ΤΛΜΘΝΛΑΛΑΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΡΥΑΝΛΧΝΕΥΣΘΣ 

     ΡΥΑΝΛΧΝΕΥΣΘ 
 

 Ζλεγχο ςτοιχείων πίνακα πυρανίχνευςθσ 

 Ζλεγχο – ρφκμιςθ τροφοδοτικοφ 

 Ζλεγχο καλισ λειτουργίασ πίνακα 

 Ζλεγχο κυκλωμάτων 

 Ζλεγχο ςυναγερμοφ και τελικϊν εντολϊν 

 Ζλεγχο λειτουργίασ εντολϊν  ςυναγερμοφ 

 Ζλεγχο – κακάριςμα ανιχνευτϊν κερμ/κϊν ιονιςμοφ (ανά ζτοσ) 
ΕΓΑΣΛΕΣ ΤΛΜΘΝΛΑΛΑΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 

 Ζλεγχο ςτοιχείων πίνακα πυρανίχνευςθσ - κατάςβεςθσ 

 Ζλεγχο – ρφκμιςθ τροφοδοτικοφ 

 Ζλεγχο καλισ λειτουργίασ πίνακα 

 Ζλεγχο κυκλωμάτων 

 Ζλεγχο ςυναγερμοφ και τελικϊν εντολϊν 

 Ζλεγχο λειτουργίασ μπουτόν ενεργοποίθςθσ απενεργοποίθςθσ 

 Ζλεγχο – κακάριςμα ανιχνευτϊν κερμ/κϊν ιονιςμοφ (ανά ζτοσ) 

 Ζλεγχο λειτουργίασ εντολϊν ανίχνευςθσ – κατάςβεςθσ 

 Ζλεγχο καλισ λειτουργίασ θχθτικϊν Αϋκαι Βϋςταδίου (flash, stop κ.λ.π.) 

 Ζλεγχο καλισ λειτουργίασ των εκρθκτικϊν πνευματικϊν εντολϊν και βαλβίδων 
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 Ζλεγχο ενδείξεων φιαλϊν  
ΥΛΙΚΑ – ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΥΑΝΙ-
ΧΝΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 

 Ράςθσ φφςεωσ μπαταρίεσ. 

 Κομβία αναγγελίασ. 

 Ρυροκροτθτζσ ςυςτθμάτων αυτόματθσ κατάςβεςθσ. 

 ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 
   Οι εργαςίεσ, θ περιγραφι των οποίων αναφζρεται παραπάνω, αφοροφν το Νοςοκομείο Ζδρασ 
«Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ», κα πραγματοποιοφνται από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι, πλθν των αργιϊν και πάντα 
κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου Ζδρασ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ».  

 Ο τεχνικόσ τθσ ανάδοχθσ εταιρείασ, υποχρεοφται μετά το πζρασ τθσ εργαςίασ, να ςυμπλθρϊςει το ενθμε-
ρωτικό δελτίο εργαςιϊν που αναφζρονται παραπάνω, εισ διπλοφν, να το υπογράψει και να λάβει υπογρα-
φι από τον αρμόδιο υπάλλθλο του Νοςοκομείου και να του παραδϊςει το ζνα από τα δφο αντίγραφα. 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

 Να πραγματοποιεί τθ ςυντιρθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου. Γενικότερα θ ευκφνθ τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ βαρφνει αποκλειςτικά 
τθν εταιρεία, εκτελείται με απόλυτθ επιμζλεια και κατά τρόπο τεχνικϊσ άρτιο, περιλαμβάνει δε 
όλεσ τισ εργαςίεσ που προβλζπονται από τα εγχειρίδια και γενικά τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.  

 Να πραγματοποιεί απεριόριςτο αρικμό επιςκζψεων διορκωτικισ ςυντιρθςθσ μετά από ςχετικι 
κλιςθ. 

 Να κατακζςει κατάςταςθ με τα κινθτά τθλζφωνα του τεχνικοφ προςωπικοφ για τθν εξυπθρζτθςθ 
εκτάκτων αναγκϊν. 

ΡΟΣΦΟΑ 
    Στθν προςφορά τουσ οι διαγωνιηόμενοι – με ποινι απόρριψθσ – κα πρζπει αποδεδειγμζνα : 

 Να διακζτουν οργανωμζνο τεχνικό τμιμα. 

 Να διακζτουν επαρκζσ τεχνικό προςωπικό με μόνιμθ ςχζςθ εργαςίασ. 

 Να διακζτουν κινθτά ςυνεργεία εξοπλιςμζνα και εφοδιαςμζνα με τα απαραίτθτα ανταλλακτικά και 
εργαλεία. 

 Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει με δικι τουσ ευκφνθ να πάρουν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθ 
διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ, πζραν όλων όςων αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

 Το προςωπικό τουσ να είναι εκπαιδευμζνο ςτθ ςυντιρθςθ των Εγκαταςτάςεων Ρυρανίχνευςθσ και 
κατάςβεςθσ..   

 Βεβαίωςθ από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ ι από τθν επίςθμθ 
αντιπροςωπεία ότι ο προςφζρων είναι πιςτοποιθμζνοσ ςυνεργάτθσ ι Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι μπορεί 
να παρζμβει ςε όλα τα ςυςτιματα και ότι υπάρχει πλιρθ κάλυψθ ανταλλακτικϊν. 

 

2) ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΩΝ ΟΓΑΝΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘ-

ΤΛΟΣ» 

Θ ςυντιρθςθ των ανελκυςτιρων είναι υποχρεωτικι και κα πρζπει να εκτελείται ςφμφωνα με όςα περι-
γράφονται και αναφζρονται ςτισ διατάξεισ του οικ. 28425/1245-ΦΕΚ 2604Βϋ/22-12-2008, ςτισ διατάξεισ 
του Ρ.Δ. 118/07, ςτισ διατάξεισ του ΦΕΚ 1797/21-12-05 τ.Βϋ (άρκρο 4) υπουργικισ απόφαςθσ και ΦΕΚ 
664/9-9-88,Τεφχοσ Βϋ, αρ.18173 (παράρτθμα ΙΙ-πατ.16.3 και παράρτθμα ΙΙ-παρ.16.3 και παράρτθμα ΙV –
άρκρ.10) υπουργικισ απόφαςθσ περί εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ και αςφάλειασ των ανελκυςτιρων. Ο 
αρικμόσ των ςυντθριςεων δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από δφο ανά μινα.  
Στισ υποχρεϊςεισ τθσ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω: 

α) Λάδωμα, γραςάριςμα οδθγϊν καλάμων και αντίβαρων 
β) Κακάριςμα όλων των τροχαλιϊν όπου υπάρχουν γραςαδόροι  
γ) Λάδωμα όλων των μικρϊν τροχϊν, όπωσ του οροφοδιαλογζα και των θλεκτρικϊν κλειδαριϊν 
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δ) Κακαριότθτα μθχανοςταςίων, φρεατίων και καλάμων 
ε) Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ςυρματόςχοινου 
ςτ) Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ θλεκτροφρζνου 
η) Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ςτάςεων 
θ) Ζλεγχοσ λειτουργίασ θλεκτροκινθτιρα και μειωτιρα 
κ) Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ φωτιςμοφ 
Επίςθσ ςτθν αμοιβι ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβάνονται και θ αξία και τα τεχνικά αντικαταςτάςεωσ λα-
μπτιρων, αςφαλειϊν, γράςων, ελαίου και ελαίου γενικά. 
Θ αποκατάςταςθ των βλαβϊν κα γίνεται κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του 24ϊρου, μετά από τθλεφωνικι 
κλιςθ, ςτο ςυντομότερο χρονικό διάςτθμα, που δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερο από 6 ϊρεσ. 
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να κατακζςουν τιμοκατάλογο των βαςικϊν ανταλλακτικϊν,  ο οποίοσ 
κα ιςχφει μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να δθλϊςουν αρικμό κινθτοφ τθλεφϊνου για ανεφρεςι τουσ όλο το 
24ωρο ςε περίπτωςθ άμεςθσ ανάγκθσ. 
Θ τεχνικι υπθρεςία του νοςοκομείου ζχει το δικαίωμα να προμθκευτεί τα ανταλλακτικά που προορίηο-
νται για αποκατάςταςθ βλαβϊν, από οποιονδιποτε προμθκευτι πλθροί τισ προδιαγραφζσ και διακζτει 
τα απαραίτθτα υλικά. 
Τεχνικά ςτοιχεία ανελκυςτιρων 
Ανελκυςτιρεσ εγκατεςτθμζνοι ςτο Νοςοκομείο «Γ. Γεννθματάσ» 

 
A. ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΚΤΙΙΟΥ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 

Ανελκυςτιρασ Μθχανικόσ τριϊν  (3)   ςτάςεων 
Ονομαςτικοφ Φορτίου 375 kg,  
5 Ατόμων 

B. ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΤΕΡ  (ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ) 
Ανελκυςτιρασ Υδραυλικόσ τριϊν (3)   ςτάςεων 
Ονομαςτικοφ Φορτίου 1125 kg,  
15 Ατόμων 

C. ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΦΟΤΘΓΟΣ  (ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ- ΜΑΓΕΙΕΙΑ) 
Ανελκυςτιρασ Μθχανικόσ τριϊν (3)   ςτάςεων 
Καταργικθκε θ μία ςτάςθ 
Ονομαςτικοφ Φορτίου 750 kg, 10 Ατόμων 

D. ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΙΑΤΕΙΩΝ 
Ανελκυςτιρασ Μθχανικόσ τεςςάρων  (4)  ςτάςεων 
Καταργικθκε θ μία ςτάςθ 
Ονομαςτικοφ Φορτίου 750 kg, 10 Ατόμων 

E. ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΡΤΕΥΓΑΣ (ΑΙΣΤΕΟΣ) 
Ανελκυςτιρασ Υδραυλικόσ τεςςάρων  (4)   ςτάςεων 
Ονομαςτικοφ Φορτίου 1.000 kg, 13 Ατόμων 

F. ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΡΤΕΥΓΑΣ (ΔΕΞΙΟΣ) 
Ανελκυςτιρασ Υδραυλικόσ τεςςάρων  (4)   ςτάςεων 
Ονομαςτικοφ Φορτίου 1.000 kg, 13 Ατόμων 

G. ΒΑΟΥΛΚΟ ΥΔΑΥΛΙΚΟ (ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΘ-ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ) 
Δφο  (2)  ςτάςεων 

 Ανελκυςτιρεσ εγκατεςτθμζνοι ςτο Νοςοκομείο «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» 
A. ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΩΝ  ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ  ΙΑΤΕΙΩΝ 

Ανελκυςτιρασ Υδραυλικόσ τριϊν  (3)   ςτάςεων 
Ονομαςτικοφ Φορτίου 750kg, 10 Ατόμων 

B. ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ  ΚΟΜΒΟΥ  ΣΥΝΔΕΣΘΣ  ΚΕΝΤΙΚΟΥ  ΚΤΙΙΟΥ-ΜΑΓΕΙΕΙΩΝ 
Ανελκυςτιρασ Μθχανικόσ τριϊν (3)   ςτάςεων, 
Ονομαςτικοφ Φορτίου 600kg, 8 Ατόμων 

C. ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ  ΑΣΘΕΝΟΦΟΟΣ  ΣΤΟ  ΚΕΝΤΙΚΟ  ΚΤΙΙΟ 
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Ανελκυςτιρασ Μθχανικόσ δφο(2)   ςτάςεων 
Ονομαςτικοφ Φορτίου 975kg, 13 Ατόμων 

D. ΒΑΟΥΛΚΟ ΥΔΑΥΛΙΚΟ (ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΘ-ΜΑΓΕΙΕΙΑ) 
Δφο  (2)  ςτάςεων 

Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει με δικι τουσ ευκφνθ να πάρουν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθ διαμόρ-

φωςθ τθσ προςφοράσ τουσ, πζραν όλων όςων αναφζρονται ςτο παρόν ζγγραφο.  

3) ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΤΟΥ ΤΘΛΕΦΩΝΛΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 

1. Αντικείμενο και Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ Στο τθλεφωνικό κζντρο του νοςοκομείου είναι εγκατεςτθμζνοσ Τθ-

λεπικοινωνιακόσ Eξοπλιςμόσ τθσ καταςκευάςτριασ Tadiran Telecommunications LTD τφπου Coral .  

Οι υπθρεςίεσ κα παρζχονται, on-site ι εξ’ αποςτάςεωσ, και κα περιλαμβάνουν τον ζλεγχο και τθ ςυντιρθςθ των 

Τθλεπικοινωνιακϊν Συςτθμάτων του νοςοκομείου, τα οποία καταγράφονται ωσ εξισ: 

1. Ρίνακασ υλικϊν (Hardware) και λογιςμικοφ (Software) των Συςτθμάτων Coral   

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 FLEXICOM-5000 3122 I 1 

2 Κάρτεσ  control – C.P.U. τθλεφωνικοφ κζντρου 3 

3 Ρλακζτα 8 SFT 1 

4 Kάρτεσ ISDN PRI 2 

5 Κάρτεσ 24 SLS 20 

6 Ρλακζτα 8ΤC 2 

7 Ρλακζτα 8DTR 1 

8 Σφνκετθ τθλεφωνικι Συςκευι 280 S 1 

9 Τροφοδοτικό Τps-Ekt 1 

10 Σφνκετθ τθλεφωνικι Συςκευι  DKT 2322 1 

11 Τροφοδοτικζσ Διατάξεισ 1 

 

Οι υπθρεςίεσ επιςκευισ, ςυντιρθςθσ ι τθλεςυντιρθςθσ και τα ανταλλακτικά κα παρζχονται κατά προτεραιότθτα 

ςτουσ χϊρουσ του νοςοκομείου και ςε περίπτωςθ βλάβθσ χωρίσ τθν προχπόκεςθ προγραμματιςμζνθσ επίςκεψθσ. 

Σκοπόσ των υπθρεςιϊν αυτϊν είναι θ αδιάλειπτθ διαςφάλιςθ τθσ αρτιότθτασ και λειτουργικότθτασ των ςυντθροφ-

μενων Συςτθμάτων, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εφρυκμθ λειτουργία του νοςοκομείου.  

Τα εν λόγω Συςτιματα διακζτουν επιπλζον και τθ δυνατότθτα να λειτουργοφν ςε περιβάλλον Ιδιωτικοφ Δικτφου 

Εκμετάλλευςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο QSIG-QNET (προχπόςταςθ ςχετικισ προμικειασ) κα καλφπτονται ωσ προσ  

τα  εξισ: 

- Το υλικό (Hardware) των Τθλεφωνικϊν Κζντρων βλ.παραπάνω Ρίνακα 1. 

- Το λογιςμικό (Software) των Τθλεφωνικϊν Κζντρων, 

 ςυμπεριλαμβανομζνων των αναβακμίςεϊν του  βλ. παραπάνω Ρίνακα 1. 

- Τισ εργαςίεσ τθλεςυντιρθςθσ και τθλεπρογραμματιςμοφ κατά κλιςθ. 
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- Τισ εργαςίεσ, που αφοροφν αποκλειςτικά ςτθν διαλειτουργικότθτα και ςτα πικανά προβλιματα των 

Συςτθμάτων Coral ςτο δικτυακό περιβάλλον, που λειτουργοφν. 

- Τισ εργαςίεσ ελζγχου για τθ ςυμβατότθτα μεταξφ των Συςτθμάτων Coral κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ 

τθσ διαλειτουργικότθτάσ τουσ πριν, κατά και μετά τθν αναβάκμιςι τουσ. 

- Τισ εργαςίεσ για τθ διάκεςθ και εγκατάςταςθ προςωρινοφ  εξοπλιςμοφ, για όςο διάςτθμα επι-

ςκευισ ικελε απαιτθκεί κατά τθν αντιμετϊπιςθ πικανισ βλάβθσ, των καλυπτόμενων από τθ Σφμ-

βαςθ Συςτθμάτων, θ οποία κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ αυτι.  

- Τα τροφοδοτικά / φορτιςτζσ των ςυςςωρευτϊν των Τθλεφωνικϊν Κζντρων,  όπωσ περιγράφονται 

ςτον παραπάνω Ρίνακα 1. 

- Τισ τερματικζσ ςυςκευζσ προγραμματιςμοφ / διαχείριςθσ. 

- Τισ ολοκλθρωμζνεσ εφαρμογζσ, που ζχουν παραςχεκεί ςτα πλαίςια τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ προμι-

κειασ από τον “Συντθρθτι”  και «φιλοξενοφνται» ςε μονάδεσ Θ/Υ κεντρικισ Διαχείριςθσ. 

- Το ςφνολο των μονάδων Hardware-ςτοιχείων, όπωσ αυτά προςδιορίηονται αναλυτικά ςτον παρα-

πάνω Ρίνακα 1. 

- Τθσ κονςόλασ τθσ τθλεφωνιτριασ. 

- Των ψθφιακϊν τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν, που ζχουν αγοραςτεί από τον “Συντθρθτι”. 

  Αντίκετα  ο Συντθρθτισ δεν υποχρεοφται να καλφπτει τα εξισ : 

 Το κόςτοσ των απαιτουμζνων ανταλλακτικϊν κατά τθν επιςκευι βλάβθσ, που προκλικθκε από ατφχθμα λό-

γω μετατροπϊν ι προςκθκϊν άλλων ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων μθ παραςχεκζντων από τον “Συντθρθτι”. 

 Το κόςτοσ επιςκευισ βλάβθσ ι πρόςκετο χρόνο για παροχι υπθρεςιϊν, που προκλικθκε από αίτια μθ ο-

φειλόμενα ςτο τθλεφωνικό κζντρο, όπωσ θλεκτρικό ρεφμα (κρουςτικζσ υπερτάςεισ), πυρκαγιά, πλθμμφρα, 

κεομθνίεσ και γενικά άλλεσ εξωτερικζσ καταςτροφικζσ ςυνκικεσ, όπωσ επίςθσ μθ κανονικζσ ςυνκικεσ λει-

τουργίασ και κακι χριςθ (αντίκετθ με τισ οδθγίεσ του “Συντθρθτι”) από πλευράσ του νοςοκομείου. 

 Το κόςτοσ αντικατάςταςθσ ςυςςωρευτϊν (αποταμιευτιρων θλεκτρικισ ενζργειασ) των Τθλεφωνικϊν Κζ-

ντρων κακϊσ και βλάβεσ ςε μονάδεσ του ςυςτιματοσ, που προχπιρχαν τθσ ςυμβάςεωσ.  

 Το πρόςκετο κόςτοσ για εργαςίεσ επεκτάςεωσ του εςωτερικοφ δικτφου ι νζων ςυνδζςεων κακϊσ και το 

πρόςκετο κόςτοσ για ολικι ι μεγάλθσ ζκταςθσ αλλαγι προγραμματιςμοφ του όλου Τθλεπικοινωνιακοφ Συ-

ςτιματοσ. 

 Τα αναλϊςιμα υλικά όπωσ χαρτί, μελανοταινίεσ, κεφαλζσ καταγραφικϊν,  

 καλϊδια    και   μορφοτροπείσ    θλεκτρακουςτικοφ    ςιματοσ  (κάψεσ,  

 μικρόφωνα, μεγάφωνα) των τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν, αςφάλειεσ  

 προςταςίασ τθλεφωνικϊν δικτφων, πλθκτρολόγια κλπ. 

 Το κόςτοσ αντικατάςταςθσ αςφρματων-ενςφρματων τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν λόγω παλαιότθτασ, κατα-

ςτροφισ ι απϊλειασ. 

 Το πρόςκετο κόςτοσ Αντικατάςταςθσ / Αναβάκμιςθσ προγραμμάτων , 

 εφαρμογϊν, τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν, παραςχεκζντων από τον “Συντθρθτι”, λόγω παλαιό-

τθτασ ι μθ φπαρξθσ ανταλλακτικϊν ςτθν εγχϊρια ι διεκνι αγορά κακϊσ και Αναβάκμιςθσ 

ολόκλθρου του ςυςτιματοσ, που  γίνονται κατά απαίτθςθ του καταςκευαςτι για τθν υπο-

ςτιριξθ του ςυςτιματοσ, λόγω παλαιότθτασ.  

 Το κόςτοσ για εργαςίεσ αποςφνδεςθσ-μεταφοράσ του ςυςτιματοσ ςε άλλο χϊρο ι επζκταςι του πζραν αυ-

τϊν που αναφζρονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

 Το πρόςκετο κόςτοσ που αναφζρεται ςε δικτυακζσ εργαςίεσ-ρυκμίςεισ  για τθν διαλειτουργικότθτα των Συ-

ςτθμάτων, προςδιοριηόμενεσ και απόλυτα ςχετιηόμενεσ με εςωτερικά αίτια ι δυςλειτουργίεσ ςε ζτερα πα-
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ρόμοια με τα Coral Συςτιματα (επικοινωνίασ φωνισ) «ξζνα» προσ το αντικείμενο και τουσ όρουσ των πα-

ρουςϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 Ρρόςκετεσ δαπάνεσ για τθν αποκατάςταςθ δυςλειτουργιϊν μθ οφειλόμενων εισ τισ ςυνομολογθκείςεσ και 

αμοιβαία αποδεκτζσ ιδιότθτεσ των ςυςτθμάτων Coral  αλλά ςε τρίτουσ ενεργοφσ παροχικοφσ φορείσ.   

 Μονάδεσ ιςχφοσ / μετατροπείσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςυςτιματα υποβιβαςμοφ, ςτακεροποίθςθσ 

τάςεωσ προοριηόμενα για τθν αδιάλειπτθ  υποςτιριξθ των ςυςτθμάτων Coral που ζχουν παραςχεκεί από 

τρίτουσ και όχι από τον “Συντθρθτι”. 

 Άςκοπθ κλιςθ/επίςκεψθ. 

 Ο Συντθρθτισ, εταιρεία και τα  φυςικά πρόςωπα, που τθν απαρτίηουν, κα πρζπει αποδεδειγμζνα να διακζ-

τουν εμπειρία,  γνϊςεισ και εξειδικευμζνθ κατάρτιςθ, ϊςτε να ανταπεξζρχονται ςτισ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ 

και άμεςθσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν των περιγραφόμενων Τθλεπικοινωνιακϊν Συςτθμάτων. 

 Διακεςιμότθτα Υπθρεςιϊν 

 Θ παροχι υπθρεςιϊν, ςε εικοςιτετράωρθ βάςθ δθλαδι 365 θμζρεσ τον χρόνο, περιλαμβάνει προλθπτικι 

ςυντιρθςθ,  (1) φορά τον χρόνο για κάκε ςφςτθμα Coral, θ οποία ςυνίςταται ςτθ ρφκμιςθ και αντικατά-

ςταςθ ανταλλακτικϊν κεωρουμζνων αναγκαίων κατά τθν κρίςθ του “Συντθρθτι” και ςτθν κατά κλιςθ ςυ-

ντιρθςθ προσ επανόρκωςθ του εκάςτοτε προβλιματοσ, θ οποία είναι δυνατόν να γίνει ταυτόχρονα με τθν 

προλθπτικι ςυντιρθςθ. 

 Ειδικότερα οι υποχρεϊςεισ του “Συντθρθτι”  για τθ διακεςιμότθτα υπθρεςιϊν και τθ διαχείριςθ των α-

νταλλακτικϊν ορίηονται επί των κατωτζρω: 

- Θ κατά κλιςθ παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ με επίςκεψθ, εκπλθρϊνεται            άμεςα για ςοβα-

ρζσ βλάβεσ, άλλωσ αποκαλοφμενεσ και ωσ  ειδικζσ  περιπτϊςεισ, ενϊ θ γνωςτοποίθςθ πικανϊν ςοβαρϊν   προβλθ-

μάτων μπορεί να γίνεται εντόσ του εικοςιτετραϊρου. Ο μζγιςτοσ   χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε εικοςιτετράωρθ βάςθ 

προσ άρςθ και αποκατάςταςθ   ςοβαρισ  βλάβθσ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων δεν μπορεί να  υπερ-

βαίνει τισ τρείσ (3) ϊρεσ. 

 Θ επίςκεψθ, ςτισ περιπτϊςεισ βλαβϊν μθ επείγοντοσ χαρακτιρα, ι άλλωσ οριηόμενεσ ωσ χαμθλισ προτε-

ραιότθτασ, πραγματοποιείται εντόσ 24ϊρου. 

 Θ κατά κλιςθ παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ μπορεί να πραγματοποιθκεί άμεςα τθλε-

φωνικά ι με τθ μζκοδο τθσ τθλεςυντιρθςθσ/τθλεδιαχείριςθσ. 

 Για το ςκοπό αυτό το νοςοκομείο οφείλει να εξοπλίηει τα ςυςτιματα με το απαραίτθτο, για τθν τθλεςυντι-

ρθςθ, υλικό που κα υποδεικνφεται κάκε φορά από τον “Συντθρθτι”. Ο αρικμόσ επεμβάςεων ςτα ςυντθ-

ροφμενα ςυςτιματα Coral για παροχι υπθρεςιϊν τθλεςυντιρθςθσ, είναι απεριόριςτοσ και οι εν λόγω υπθ-

ρεςίεσ μποροφν να πραγματοποιοφνται μετά από ςχετικι κλιςθ ι γραπτι αναφορά τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ 

του νοςοκομείου. 

 Για τθν παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν ο “Συντθρθτισ”  διατθρεί πλιρθ παρακατακικθ ανταλλακτικϊν. 

 Τα χρθςιμοποιοφμενα ςτθ ςυντιρθςθ ανταλλακτικά προζρχονται από τθν εγχϊρια ι διεκνι αγορά. Θ λει-

τουργία των επιςκευαςμζνων πλακετϊν είναι απόλυτα ςφμφωνθ με αυτιν, που ορίηεται από τον κατα-

ςκευαςτικό οίκο βάςει προδιαγραφϊν. Οι αντικακιςτϊμενεσ πλακζτεσ-υλικά-μονάδεσ περιζρχονται ςτθν 

κυριότθτα του “Συντθρθτι”. 

 Το κόςτοσ των αντικακιςτϊμενων υλικϊν αναλαμβάνεται εισ το ακζραιον από το Νοςοκομείο”.  

2. Διαδικαςίεσ και προχποκζςεισ ςυντιρθςθσ  

α)   Θ κατά κλιςθ (επανορκωτικι) ςυντιρθςθ, που απαιτεί επίςκεψθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του νοςοκομείου, γίνεται 

μετά από γραπτι (fax / email) αναφορά του προβλιματοσ και εντολι του νοςοκομείου, ι τθλεφωνικά από εξουςι-

οδοτθμζνο άτομο ςτο ςυνοπτικό Βλαβολθπτικό Κζντρο του “Συντθρθτι”  ςε κινθτό τθλζφωνο. Σε περίπτωςθ τακτι-

κισ ι εκτάκτου τθλεφωνικισ εντολισ το νοςοκομείο κα κοινοποιεί και γραπτϊσ το αίτθμά του και μζςω email ι fax 

τισ αμζςωσ επόμενεσ ϊρεσ. 

 Το τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ του “Συντθρθτι” είναι υποχρεωμζνο να προγραμματίςει τθν επίςκεψθ του μθχανι-

κοφ και να τθν επιβεβαιϊςει γραπτά. 
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Εάν θ επανόρκωςθ κάποιου πικανοφ προβλιματοσ απαιτιςει υπθρεςίεσ και υλικά που βρίςκονται εκτόσ αντικει-

μζνου του παρόντοσ, τότε το τεχνικό τμιμα αναφζρει ςτο νοςοκομείο το κατ' εκτίμθςθ κόςτοσ (ςε ςχζςθ με το α-

ναφερόμενο πρόβλθμα) και αναμζνει γραπτά τθν ςφμφωνθ γνϊμθ/αποδοχι του 

β)     Ο “Συντθρθτισ”  οφείλει να διατθρεί με δικι του ευκφνθ ςε ειδικό αρχείο το ιςτορικό των τακτικϊν ι ζκτακτων 

επιςκζψεων κακϊσ και των εργαςιϊν   τθλεςυντιρθςθσ που πραγματοποιοφν οι τεχνικοί του για λογαριαςμό του 

νοςοκομείου κακ’ όλθ τθν διάρκεια του ζτουσ. Ο φάκελοσ αυτόσ κα φυλάςςεται ςτον χϊρο του Τθλεφωνικοφ Κζ-

ντρου και κα είναι διακζςιμοσ για κάκε ςχετικι πλθροφόρθςθ του νοςοκομείου. 

   γ)    Ο “Συντθρθτισ” οφείλει, ςτο πεδίο ευκφνθσ του, να εξαςφαλίηει πάντοτε τθν ομαλι και εφρυκμθ λειτουργία 

των Συςτθμάτων Coral τόςο ςε τοπικό όςο και ςε δικτυακό επίπεδο. Θ παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ κα γίνεται με 

βάςθ τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ. Θ διαλειτουργικότθτα των Συςτθμάτων αυτϊν ςτο ενιαίο δίκτυο 

φωνισ του νοςοκομείου κα εξαςφαλίηεται αποκλειςτικά και ςφμφωνα με τισ υφιςτάμενεσ ςτο μζγιςτο βακμό, δυ-

νατότθτεσ αυτϊν.  

   δ)   Το νοςοκομείο οφείλει να γνωςτοποιεί γραπτϊσ τα ονόματα των αρμοδίων  ατόμων που κα είναι εξουςιοδο-

τθμζνα για οποιαδιποτε ςυνεννόθςθ με τον “Συντθρθτι”. 

  ε)Το νοςοκομείο οφείλει να παρζχει το κατάλλθλο περιβάλλον για τα Τθλεπικοινωνιακά Συςτιματα, ςφμφωνα με 

τουσ κανόνεσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ όλων γενικϊσ των ςυςτθμάτων Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν. Δθλαδι, άνετο χϊ-
Ο C και ςχετικισ υγραςίασ 20-80% 

μθ κορεςμζνθσ, αςφαλι από τθν πρόςβαςθ αναρμοδίων ατόμων. Επίςθσ κα πρζπει το ςφςτθμα να είναι ςυνδεδε-

μζνο με αγωγό γείωςθσ διζλευςθσ Υ/Τ (κακαρι γείωςθ κτιρίου μζγιςτθσ αντίςταςθσ τριϊν Ohms) και αυτόνομθ 

παροχι τροφοδοςίασ 220VAC/16A/50-60 Hz.        

Θ τρζχουςα κατάςταςθ του χϊρου πλθροί τισ ωσ άνω απαιτιςεισ επαρκϊσ. Στο χϊρο κα  εγκαταςτακεί κλιματιςτικι 

μονάδα για τθ διατιρθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτα πλαίςια των προδιαγραφϊν του καταςκευαςτι. 

3. ιτρα  Εμπιςτευτικότθτασ 

Ο «Συντθρθτισ» οφείλει να διατθρεί εμπιςτευτικά τα ςτοιχεία, που ανταλλάςςει ι περιζρχονται ςε γνϊςθ του κατά 

τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν του. 

Ρρόςκετα οφείλει να διαφυλάττει το απόρρθτο των επικοινωνιϊν ςεβόμενοσ τουσ κεμελιϊδεισ κανόνεσ περί προ-

ςταςίασ προςωπικϊν διαμεταγόμενων μθνυμάτων φωνισ και δεδομζνων κατά τθν άςκθςθ κάκε δραςτθριότθτάσ 

του ςτα πλαίςια τθσ μεταξφ του νοςοκομείου και του «Συντθρθτι» ςυμφωνίασ.  

4. Άλλα Κζματα 

 Για τισ επεκτάςεισ με νζο εξοπλιςμό κατ’ αρχιν κα εφαρμόηονται οι όροι και οι διαδικαςίεσ που προβλζπο-

νται από τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ αυτοφ. Μετά τθν λιξθ τθσ εγγφθςθσ ο νζοσ εξο-

πλιςμόσ κα εντάςςεται αυτόματα ςτο τθλεπικοινωνιακό ςφςτθμα και κα ςυμφωνείται το τυχόν επί πλζον 

κόςτοσ ςυντιρθςθσ. 

 Το νοςοκομείο  διατθρεί   το δικαίωμα  καταγγελίασ  τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, χωρίσ                   τθν υποχρζωςθ 

καταβολισ οιαςδιποτε ποινικισ ριτρασ, προσ τον                                  αντιςυμβαλλόμενο “Συντθρθτι”,  πλζ-

ον  τθσ  ζγκαιρθσ γραπτισ, 25 εργαςίμων                θμερϊν προειδοποίθςθσ, παφοντασ  υπ’ αυτι  τθν ζννοια 

από κάκε ςυμβατικι               του υποχρζωςι, τον “Συντθρθτι”. Θ καταγγελία πρακτικά και ουςιαςτικά αρχί-

ηει             να ιςχφει μετά τθν πάροδο 25 εργαςίμων θμερϊν από  τθσ γραπτισ αςκιςεωσ              και κοινο-

ποιιςεϊσ τθσ. 

 Για τυχόν βλάβεσ που προχπάρχουν, Ο “Συντθρθτισ” κα ελζγξει το τθλεφωνικό κζντρο και τα Τθλεπικοινω-

νιακά ςυςτιματα και  οφείλει να γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτθν αρμόδια Τεχνικι Υπθρεςία του νοςοκο-

μείου τα  ςθμεία και τα ςτοιχεία αυτϊν, κακϊσ επίςθσ να εκκζςει γραπτϊσ τισ απόψεισ του περί τθσ ςυνο-

λικισ αρτιότθτασ των ςυςτθμάτων το αργότερο εντόσ 10 εργαςίμων θμερϊν. 

 Μετά το πζρασ του ωσ άνω χρονικοφ ορίου ο “Συντθρθτισ”  κα εκτελεί κανονικά  και ανελλιπϊσ τισ ςυμβατικζσ του 

υποχρεϊςεισ.  

 Για κάκε διαφωνία ι διαφορά, που κα προκφψει, κα καταβάλλεται προςπάκεια φιλικισ διευκζτθςθσ και 

από τα δφο αντιςυμβαλλόμενα μζρθ με βάςθ τθν καλι πίςτθ, διαφορετικά αρμόδια για τθ διαδικαςία ορί-

ηονται τα Δικαςτιρια Θεςςαλονίκθσ . 
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 θτά δθλϊνεται ότι  ο «Συντθρθτισ» δεν δικαιοφται να εκχωριςει ςε οιοδιποτε τρίτο νομικό ι φυςικό 

πρόςωπο, δικαιϊματα ι υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςυμφωνία με το νοςοκομείο. 

 Θ ςυμφωνία διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα από τουσ   ιςχφοντεσ νόμουσ και κανονιςμοφσ 

για τισ Τθλεπικοινωνίεσ (Ν2246/94). 

Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει με δικι τουσ ευκφνθ να πάρουν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθ διαμόρφωςθ τθσ 

προςφοράσ τουσ, πζραν όλων όςων αναφζρονται ςτο παρόν ζγγραφο.  

5. Διάρκεια 

Θ ςυντιρθςθ ζχει διάρκεια ενόσ ζτουσ. 

6. Χρεϊςεισ 

Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ των παρεχόμενων από τoν “Συντθρθτι” υπθρεςιϊν για 12μθνθ διάρκεια ανζρχεται 

ςυνολικά ςε 6.300,00 €  ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

Εάν το νοςοκομείο ηθτιςει παροχι υπθρεςιϊν πζραν των όςων καλφπτει θ παροφςα, κα επιβαρφνεται ςφμφωνα με 

τθν ωροχρζωςθ που κα κακοριςκεί ςτθν προςφορά του «Συντθρθτι». 

7. Τιμολόγθςθ 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ κα γίνεται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυντιρθςθσ κακϊσ και τθ 

δοκιμαςία καλισ λειτουργίασ και τθν προςκόμιςθ ςχετικοφ τιμολογίου ςτο οποίο κα αναγράφεται θ τιμι ςε Ευρϊ  

ανά δίμθνο . 

Θ πλθρωμι πραγματοποιείται μετά τθν κεϊρθςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ από τθν υπθρεςία Ραρζ-

δρου του ελεγκτικοφ ςυνεδρίου. 

Ο ςυντθρθτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. 

ΡΑΑΤΘΜΑ  

Οριςμοί 

1) Υπθρεςία Συντιρθςθσ: Σθμαίνει παροχι Υπθρεςιϊν Υποςτιριξθσ 1ου επιπζδου ςτο/α αντικείμε-

νο/α και υπό τουσ όρουσ που κακορίηει θ παροφςα με βάςθ τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επι-

ςτιμθσ.   

2) Επίπεδο Επιςκευισ: Ορίηεται το διακριτό «βάκοσ» επζμβαςθσ ςτο επιςκευαηόμενο προϊόν. Το 1ο 

επίπεδο αφορά ςτθν άρςθ τθσ βλάβθσ μετά από διάγνωςθ είτε μακροςκοπικά είτε με τθν χριςθ 

ειδικϊν διαγνωςτικϊν προγραμμάτων που ενςωματϊνονται ςτα Συςτιματα Coral.  

Το 2ο επίπεδο αφορά εργαςίεσ που εκτελοφνται αποκλειςτικά ςε εργαςτθριακό χϊρο με ειδικά μζςα και βοθκιμα-

τα ςφμφωνα με τισ  προδιαγραφζσ που ορίηει ο καταςκευαςτισ.      

3) Τθλεςυντιρθςθ: Σθμαίνει πρακτικά κάκε είδουσ επζμβαςθ από μακρυά, που πραγματοποιείται 

από ειδικευμζνο τεχνικό-μθχανικό του “Συντθρθτι”, ςτα ςυςτιματα Coral με ςκοπό τθν αποκα-

τάςταςθ και τθν διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τουσ, μζςω του διακεςίμου τθλεπικοινω-

νιακοφ κατά περίπτωςθ φορζα και  δικτφου.       

4) Λογιςμικό S/W: Ορίηονται όλα εκείνα τα ςυςτατικά ςτοιχεία λογιςμικοφ που ωσ πρωτογενείσ κε-

μελιϊδεισ οντότθτεσ (S/W), ολοκλθρϊνονται μεν επί των Συςτθμάτων του εν λόγω εξοπλιςμοφ, 

ζχουν παραςχεκεί δε ςτα πλαίςια τθσ αρχικισ ςυμβαςθσ προμικειασ από τον “Συντθρθτι” ωσ 

αυτόνομεσ ι μθ μονάδεσ.          

5) Εξοπλιςμόσ H/W: Σθμαίνει τμιμα ι μζροσ του ςυνόλου των ενεργϊν Μονάδων, Διατάξεων ι 

Βακμίδων που αποτελοφν αναπόςπαςτα ςτοιχεία του Συςτιματοσ που προμικευςε ο “Συντθρθ-

τισ” ςτο νοςοκομείο ςτα πλαίςια τθσ αρχικισ ι και μεταγενζςτερθσ πρόςκετθσ πράξθσ προμι-

κειασ.    

6) Επιςκευι: Σθμαίνει παροχι Υπθρεςιϊν Επιςκευισ ι Συντιρθςθσ ςε 1ο επίπεδο εντόσ των προκα-

κοριςμζνων χϊρων του εγκατεςτθμζνου Τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ Coral του νοςοκομείου 

και περαιτζρω ςε 2ο επιπζδο εντόσ των εργαςτθρίων του “Συντθρθτι”.    

7) Χϊροσ: O τόποσ ι κζςεισ του νοςοκομείου, όπου είναι μόνιμα εγκατεςτθμζνοσ ο ςυντθροφμενοσ 

Τθλεπικοινωνιακόσ Εξοπλιςμόσ και όπου πρόκειται να εκπλθρϊνονται οι υπθρεςίεσ τακτικισ ι 

ζκτακτθσ Συντιρθςθσ. 
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8) Ειδικζσ περιπτϊςεισ: Πλεσ οι διακριβωμζνεσ καταςτάςεισ εκτάκτου ανάγκθσ για τεχνικι υποςτι-

ριξθ ζςτω και άν αυτζσ ανάγονται ςτο μι εργάςιμο πεδίο ωρϊν κάλυψθσ και δεν ςυνοδεφονται 

από τθν απαραίτθτα ζγγραφθ αναφορά του νοςοκομείου. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ αρμόδια τε-

χνικι Υπθρεςία του “Ρελάτθ” οφείλει να ακολουκεί τθ γραπτι διαδικαςία τισ αμζςωσ επόμενεσ 

ϊρεσ. 

9) Υπθρεςίεσ On-site:  Ορίηονται ωσ οι Υπθρεςίεσ που ζχουν τον   χαρακτιρα τθσ επιςκζψεωσ τεχνι-

κοφ ςτον χϊρο εγκατάςταςθσ των  Συντθροφμενων Συςτθμάτων με ςκοπό τθν πραγματοποίθςθ 

εργαςιϊν προγραμματιςμοφ Συςτιματοσ, τακτικισ ι ζκτακτθσ  Συντιρθςθσ  κακϊσ και για τθν 

αποκατάςταςθ ενδεχόμενθσ  βλάβθσ.  

10) Ανϊτερθ βία:  Ορίηεται ωσ ο επαρκϊσ αποδεικυόμενοσ εξωγενισ παράγοντασ εξ’ αιτίασ του οποί-

ου δθμιουργείται θ αδυναμία ι ανϊτερθ βία και θ κατά ςυνζπεια προςωρινι ι επ’ αόριςτον α-

ναςτολι εκτζλεςθσ των Συμβατικϊν υποχρεϊςεων του “Συντθρθτι”  για όςο χρονικό διάςτθμα 

ιςχφει το ανωτζρω αίτιο. Τζτοιοι παράγοντεσ περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίηονται μόνο ςτα:  

                         α) Θεομθνίεσ, Ρυρκαϊά, Ρλθμμφρεσ. 

                         β) Ρόλεμοσ, και καταςτάςεισ πολιτικϊν ι κοινωνικϊν αναταραχϊν. 

                         γ) Γενικι απεργία. 

                         δ) Γενικι διακοπι παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ (Black-out). 

                         Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο “Συντθρθτισ” οφείλει εντόσ 10 θμερϊν να  
                         προβάλλει εγγράφωσ τουσ λόγουσ και τα  απαραίτθτα εκείνα ςτοιχεία  
                         του ςυντελεςκζντοσ γεγονότοσ αδυναμίασ εαν και εφόςον δεν  
                         ςυντρζχει άλλοσ απαγορευτικόσ προσ τοφτο εξωγενισ παράγοντασ  
                         όπωσ ανωτζρω υπογραμμίηεται. 
 

11) Διαλειτουργικότθσ-interoperability: Ορίηεται ωσ θ δυνατότθτα  
        «προςαρμογισ» των ςυςτθμάτων Coral ςτο εννιαίο δίκτυο φωνισ   
        του νοςοκομείου, κακϊσ και θ ικανότθτα τθσ «διαφανοφσ» λειτουργίασ  
        τουσ ςτο εφροσ των ευκολιϊν  που αυτά υποςτθρίηουν και παρζχουν,  
        εναρμονιςμζνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ-πρότυπα  κατά:     
        ECMA - ETSI - ISO/IEC. 
12) Μεγάλθσ ζκταςθσ προγραμματιςμόσ: Ορίηεται θ εκτενισ αλλαγι και παραμετροποίθςθ 

(π.χ.“resizing”) του όλου Τθλεπικοινωνιακοφ Συςτιματοσ που ςυνεπάγεται τθν ανάγκθ ειςαγωγισ 

νζων ι παλαιϊν μεγεκϊν και παραμζτρων λειτουργίασ. Τζτοια ανάγκθ ςυνικωσ προκφπτει ςτθν 

περίπτωςθ αναβακμίςεων του Συςτιματοσ με πρόςκετο Νζο εξοπλιςμό. 

13) Άςκοπθ επίςκεψθ: Ορίηεται θ άνευ πραγματικοφ αντικειμζνου, πρακτικά και ουςιαςτικά επίςκε-

ψθ ςτουσ χϊρουσ όπου βρίςκεται εγκατεςτθμζνοσ ο Τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ (π.χ. επίςκε-

ψθ για δθλωκείςα ανφπαρκτθ, μθ πραγματικι βλάβθ ι δυςλειτουργία των Συςτθμάτων).   

14) Σοβαρζσ Βλάβεσ: Ορίηονται όλεσ εκείνεσ οι βλάβεσ και περιπτϊςεισ που ςυντελοφν, ωσ ςοβαρόσ 

παράγοντασ, ςε ουςιαςτικι δυςλειτουργία του νοςοκομείου εκ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και 

ευκολιϊν του Συςτιματοσ Επικοινωνίασ Φωνισ Coral (π.χ. μερικι ι ολικι διακοπι τθσ επικοινω-

νίασ φωνισ ςτο εςωτερικό-τοπικό και εξωτερικό επιλεγόμενο δίκτυο, από ενδογενζσ αίτιο). 

15) Βλάβεσ χαμθλισ προτεραιότθτοσ: Ορίηονται οι βλάβεσ που προκφπτουν ςτον ενεργό εξοπλιςμό 

και δεν φζρουν τον χαρακτιρα του κατεπείγοντοσ. Τον χαρακτθριςμό αυτϊν, τον προςδίδει, για 

κάκε ενςκιπτουςα περίπτωςθ, αποκλειςτικά και μόνο θ Τεχνικι Υπθρεςία του νοςοκομείου, θ 

οποία διατθρεί το δικαίωμα αυτισ τθσ αξιολόγθςθσ. 

16) Κατά προτεραιότθτα: Ορίηεται θ κάκε ενδεχόμενθ ανάγκθ επιςκευισ, ςυντιρθςθσ ι τθλεςυντι-

ρθςθσ ςτοφσ χϊρουσ του νοςοκομείου χωρίσ τθν προχπόκεςθ προγραμματιςμζνθσ επίςκεψθσ, 

ζχουςα πάντοτε τον χαρακτιρα προτεραιότθτασ ανεξάρτθτα από τθν φφςθ τθσ βλάβθσ.  
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17) Ο ςυντθρθτισ φζρει ακζραια ποινιικι και αςτικι ευκφνθ για κάκε ηθμιά που κα προκλθκεί ςτο 

προςωπικό του Νοςοκομείου ι και ςε τρίτουσ από αμζλεια δικι του ι των ςυνεργατϊν του. 

4) ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΛΛΜΑΤΛΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  - ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ – ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΓΕΝΛΚΑ 
Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ αφοροφν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ και αντιμετϊπιςθσ βλάβθσ 
των κεντρικϊν ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ για χρονικό διάςτθμα 12 μθνϊν, και τθν εφάπαξ προλθπτικι ςυ-
ντιρθςθ των κλιματιςτικϊν μονάδων διαιροφμενου τφπου του ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑ-ΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙ-
ΟΣ» ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ). 
ΚΕΝΤΛΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΚΛΛΜΑΤΛΣΜΟΥ  
ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΕΝΤΛΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΛΛΜΑΤΛΣΜΟΥ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 

1. Σφςτθμα κλιματιςμοφ Χειρουργείων Ενθλίκων: Τφποσ Αερόψυκτοσ ψφκτθσ νεροφ, μάρκα PRESTOL, 
μοντζλο RPAW244S, ψυκτικι απόδοςθ 53.8 KW-200.000 B.T.U 

2. Σφςτθμα κλιματιςμοφ Χειρουργείων Ραίδων 
3. 3 κεντρικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ: Τφπου Αερόψυκτο ςφςτθμα κλιματιςμοφ, μάρκασ MITSUBISHI, 

μοντζλο PUH-P125YHA, ςυνολικισ απόδοςθσ 180.000 B.T.U 
4. Σφςτθμα κλιματιςμοφ ΜΕΘ/Χ 
5. 4  κεντρικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ: Τφπου Αερόψυκτο ςφςτθμα κλιματιςμοφ, μάρκασ MITSUBISHI, 

μοντζλο FDC 125VN, απόδοςθσ 42.000 B.T.U θ κακεμία. 
6. Σφςτθμα κλιματιςμοφ Τ.Ε.Ι 
7. 6  κεντρικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ: Τφπου Αερόψυκτο ςφςτθμα κλιματιςμοφ, μάρκασ GOODMAN, 

μοντζλο CPKF60-58. 
8. Σφςτθμα κλιματιςμοφ Φαρμακείου 
9. κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα: Τφπου Αερόψυκτο ςφςτθμα κλιματιςμοφ, μάρκασ GOODMAN, μο-

ντζλο CPKF60-58. 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 

1. Σφςτθμα κλιματιςμοφ Χειρουργείου Αϋ 

  2 ψφκτεσ νεροφ ΒΙΤΗΕR model 6H-35.2Y-40P,  R-22. 

 2 εναλλάκτεσ αερόψυκτοι (κοντζςερ) model FCE 192 B83 V 

 4 κεντρικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ FYROGENIS ΜFC 20 

 1 κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα: Τφπου VENCON-VARSOS τφποσ MP450. 

 2 κυκλοφορθτζσ ΚΘΜ 

 1 κεντρικόσ θλεκτρικόσ πίνακασ 
2. Σφςτθμα κλιματιςμοφ Χειρουργείου Βϋ 

 2 αερόψυκτουσ ψφκτεσ νεροφ YORK model YCAM 150, R-407C 

 2 κεντρικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ ΙNTERKLIMA mod. 09 YKM-2 με υγραντιρεσ α-
τμοφ. 

 1 κεντρικόσ θλεκτρικόσ πίνακασ 

 2 κυκλοφορθτζσ WILO  

 1πίνακασ χειριςμοφ(εντόσ του χειρουργείου) 

 1πίνακασ χειριςμοφ με δφο θλεκτρονικοφσ ελεγκτζσ ΜΙΝC τθσ Teletrol. 
3. Σφςτθμα κλιματιςμοφ Τακτικϊν Εξωτερικϊν Ιατρείων  

 1 αερόψυκτοσ ψφκτθσ νεροφ CENTURY mod. 5003A 

 53 fan coils 

 1 κυκλοφορθτισ 
ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΓΑΣΛΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 
Για τθ ςωςτι λειτουργία και τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ απόδοςθ των ςυγκροτθμάτων κλιματιςμοφ, κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κα εκτελοφνται εργαςίεσ ελζγχου, προλθπτικισ και καταςταλτικισ ςυντι-
ρθςθσ των ςυγκροτθμάτων, κακαριςμόσ και αντικατάςταςθ απλϊν και απόλυτων φίλτρων και εν γζνει ερ-
γαςίεσ ςυντιρθςθσ, όπωσ αναλφονται παρακάτω. 
Ψυκτικά ςυγκροτιματα  
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα πραγματοποιθκοφν μια φορά ετθςίωσ και κα πρζπει να περιλαμβάνουν απα-
ραιτιτωσ τα κάτωκι: 
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 Ζλεγχο των υδραυλικϊν ςυνδζςεων  και παροχϊν νεροφ ςτα ψυκτικά ςυγκροτθμάτων μζςω πτϊςθσ 
πίεςθσ νεροφ ςτουσ εναλλάκτεσ 

 Κακαριςμό-αντικατάςταςθ φίλτρων ελαίου (καρτοφτσ), ζλεγχο πίεςθσ λειτουργίασ και αντλίασ λα-
διοφ του ςυμπιεςτι. 

 Ζλεγχο-Αντικατάςταςθ ελαίου ςυμπιεςτι 

 Ζλεγχο πλθρότθτασ και ποιότθτασ ψυκτικϊν υγρϊν  

 Μθχανικό κακαριςμό ςτοιχείου ςυμπυκνωτι ψφκτθ (με πιεςτικό μθχάνθμα και χθμικά κακαριςτικά 
υγρά)  

 Κακαριςμό φίλτρου νεροφ ψφκτθ και φίλτρων νεροφ εγκατάςταςθσ  

 Ζλεγχο λειτουργίασ και ςτιριξθσ ανεμιςτιρων 

 Ζλεγχο απόδοςθσ του ςυςτιματοσ  

 Ζλεγχο αντλιϊν, κυκλϊματοσ νεροφ, διακοπτϊν ροισ νεροφ και θλεκτρικϊν βανϊν by pass.  

 Ζλεγχο, κακαριςμό και ςυςφίξεισ θλεκτρονικϊν και θλεκτρικϊν κυκλωμάτων (ζλεγχοσ ρελζ ιςχφοσ, 
ςφςφιξθ καλωδίων, ζλεγχοσ κατάςταςθσ επαφϊν εκκινθτϊν) 

 Σφςφιξθ ακροδεκτϊν ςυμπιεςτϊν 

 Ζλεγχο και ρφκμιςθ αυτοματιςμϊν, πρεςςοςτατϊν, αιςκθτθρίων και ελεγκτϊν (ανά τρίμθνο) 

 Εκκίνθςθ και ζλεγχοσ ςωςτισ λειτουργίασ του ψυκτικοφ ςυγκροτιματοσ 

 Μζτρθςθ και καταγραφι πιζςεων, κερμοκραςιϊν και αμπερομζτρθςθ κινθτιρων 

 Ζλεγχοι και μετριςεισ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ οίκου 

 Κάκε άλλθ προλθπτικι επζμβαςθ απαραίτθτθ για τθ ςωςτι αςφαλι και οικονομικι λειτουργία των 
ςυςτθμάτων ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ 
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν απαραιτιτωσ τα κάτωκι: 

 Γενικό Ζλεγχο Λειτουργίασ ανά τετράμθνο (διαρροζσ, αυτοματιςμοφσ, ιμάντεσ, κυκλοφορία νεροφ) 

 Ζλεγχο αυτοματιςμϊν ανά τετράμθνο (ελεγκτζσ, αιςκθτιρια, κινθτιρεσ, θλεκτροβάνεσ, inverter, δι-
αφορικά πρεςςοςτατϊν)  

 Ζλεγχο αποχετεφςεων ανά τετράμθνο. 

 Κακαριςμόσ ι/και αντικατάςταςθ φίλτρων προφίλτρων, απόλυτων, ςακκόφιλτρων ανά εξάμθνο.  

 Μεταγωγι Χειμϊνα-Θζρουσ ανά εξάμθνο. 

 Ζλεγχοσ Ανεμιςτιρων: λίπανςθ εδράνων, ζλεγχοσ-ρφκμιςθ-αντικατάςταςθ ιμάντων, κακαριςμόσ 
πτερωτισ και κελφφουσ, ανά τετράμθνο. 

 Χθμικό κακαριςμό ςτοιχείων ανά ζτοσ. 

 Κακαριςμόσ με νερό υπό πίεςθ των ςτοιχείων των μονάδων ανά ζτοσ. 

 Κακάριςμα εςωτερικά των μονάδων ανά ζτοσ. 

 Ζλεγχοσ ςυςτθμάτων ζδραςθσ  ΚΚΜ, ανά ζτοσ. 

 Ζλεγχο λειτουργίασ τρίοδων βανϊν, κινθτιρων διαφραγμάτων, αντλιϊν, εναλλακτϊν κ.λ.π., ανά 
τρίμθνο. 

 Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ όλων των αντλιϊν νεροφ των ςυςτθμάτων, ανά εξάμθνο. 

 Κακαριςμόσ ςτομίων προςαγωγισ και απαγωγισ του αζρα ςτουσ κλιματιηόμενουσ χϊρουσ, ανά ζ-
τοσ 

 Ζλεγχοσ και κακάριςμα υγραντϊν νεροφ, ανά ζτοσ. 

 Ζλεγχοσ Θλεκτρικϊν Ρινάκων, ςφίξιμο ςυνδζςμων, αντικατάςταςθ φκαρμζνων εξαρτθμάτων, κα-
καριςμόσ θλεκτρικϊν επαφϊν, ανά εξάμθνο. 

 Κάκε άλλθ προλθπτικι επζμβαςθ απαραίτθτθ για τθ ςωςτι αςφαλι και οικονομικι λειτουργία των 
ςυςτθμάτων ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

Μονάδα αζροσ-αζροσ  

 Ζλεγχοσ ςτατικϊν από τθν κρζμαςθ των μονάδων, ανά ζτοσ. 

 Ζλεγχοσ και ςυμπλιρωςθ των υγρϊν του κλιματιςτικοφ (φρζον) εφόςον απαιτείται, ανά ζτοσ. 

 Κακαριςμόσ των ανεμιςτιρων τθσ κάκε μονάδοσ και ζλεγχοσ τθσ ςτάκμθσ κορφβου, ανά εξάμθ-
νο. 

 Χθμικόσ και αντιμικροβιακόσ κακαριςμόσ των ςτοιχείων εςωτερικά και εξωτερικά τθσ μονάδασ, 
ανά εξάμθνο. 

 Αντικατάςταςθ φίλτρων package μονάδασ, ανά εξάμθνο. 

 Κάκε άλλθ προλθπτικι επζμβαςθ απαραίτθτθ για τθ ςωςτι, αςφαλι και οικονομικι λειτουργία 
των ςυςτθμάτων ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 
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Τοπικζσ Κλιματιςτικζσ μονάδεσ ανεμιςτιρα ςτοιχείου (fan coils) 
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα πραγματοποιθκοφν μια φορά ετθςίωσ και κα πρζπει να περιλαμβάνουν απα-
ραιτιτωσ τα κάτωκι: 

 Κακαριςμόσ φίλτρων νεροφ 

 Κακαριςμόσ φίλτρων αζρα 

 Ζλεγχοσ και λίπανςθ δικλείδων και διακοπτϊν 

 Κακαριςμόσ λεκανϊν ςυλλογισ ςυμπυκνωμάτων 
 
ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΛΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΡΟΥ 
ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΛΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΡΟΥ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 
Στο Νοςοκομείο «Γ. Γεννθματάσ»: 243 μονάδεσ διαιροφμενου τφπου (9.000, 12.000, 18.000, 24.000 btu). 
Στα παραπάνω ςυμπεριλαμβάνονται και 5 μονάδεσ οροφισ τφπου «καςςζτα» που βρίςκονται ςτα Επείγο-
ντα Ρεριςτατικά και ςτο χϊρο του Αξονικοφ Τομογράφου. 
  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
Στο Νοςοκομείο «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ»: 180 μονάδεσ διαιροφμενου τφπου (9.000, 12.000, 18.000, 24.000 
btu). Στα παραπάνω προςτίκενται και 1 μονάδα οροφισ τφπου «καςζτα» GENERAL mod. ASD-25 MGKF του 
ακτινολογικοφ τμιματοσ  4 μονάδεσ οροφισ (DAIKIN, FUJI, MIDEA)-ΜΕΘ-ΤΕΡ-ΜΙΚ/ΚΟ, 2 κλιματιςτικζσ μο-
νάδεσ τφπου καναλάτα invetor (μαγειρεία).  
ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΓΑΣΛΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 
Αρχικά όλα τα μθχανιματα κα τίκενται ςε λειτουργία για τθ βεβαίωςθ μθ φπαρξθσ βλάβθσ ςτο                               
θλεκτρικό ι θλεκτρονικό κφκλωμα. 

1. Καζαξηζκόο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κνλάδαο. 

 Αθαίξεζε ηνπ πιαζηηθνύ θαιύκκαηνο.. 

 Πξνζηαζία ηνπ ηνίρνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε λάηινλ θαη ιεθάλεο ζην ηειείσκα ηνπ θάησ κέ-

ξνπο ηνπ λάηινλ, γηα ηελ απνξξνή ησλ πγξώλ θαζαξηζκνύ. Πξνζηαζία ησλ ειεθηξηθώλ θαη 

ειεθηξνληθώλ εμαξηεκάησλ από ρεκηθά πγξά θαη πγξαζία. 

 Ψεθαζκόο κε δεζηό λεξό θαη ρεκηθό πγξό θαζαξηζκνύ (ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ ρεκηθνύ πγξνύ), ηνπ ζπκππθλσηή, εμαηκηζηή, αλεκηζηήξσλ ή θίιηξσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθό ηεο κνλάδαο. Αλακνλή 10 ιεπηώλ πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη 

ην δηάιπκα θαη ηξίςηκν κε βνύξηζα ώζηε λα απνκαθξπλζνύλ ηειείσο νη αθαζαξζίεο (ζθόλεο, 

κύθεηεο θιπ). Σηε ζπλέρεηα ηα εμαξηήκαηα ζα πιπζνύλ θαη ζα ςεθαζηνύλ κε απνιπκαληηθό 

πγξό. 

 Καζαξηζκόο ησλ πιαζηηθώλ ηκεκάησλ (θαπάθη, θίιηξσλ θιπ) κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ έ-

γηλε κε ηα πξνεγνύκελα ηκήκαηα ηεο κνλάδαο. 

 Σσζηή ζπλαξκνιόγεζε ησλ κεηαιιηθώλ θαη πιαζηηθώλ εμαξηεκάησλ. 

2. Έιεγρνο δηαξξνώλ ηνπ ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο, απνθαηάζηαζε ηεο δηαξξνήο θαη ζπκπιήξσζε ςπθηη-

θνύ πγξνύ. 
3. Κακαριςμόσ πτερυγίων και λίπανςθ ανεμιςτιρα (μζςα-ζξω) 
4. Μζτρθςθ και ρφκμιςθ των πιζςεων 

5. Λόγν εηδηθώλ ζπλζεθώλ ηνπ Covid-19 απαηηείηαη ζρνιαζηηθόο ρεκηθόο θαζαξηζκόο ζηα παξαθάησ: 

 Σηνηρείν εζσηεξηθήο κνλάδνο 

 Βεληηιαηέξ 

 Λεθάλε απνξξνήο ζπκππθλσκάησλ  

 Γηαδξνκή απνρέηεπζεο 
Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, κα δοκεί ςτο ςυντθρθτι κατάςταςθ με τουσ χϊρουσ που βρίςκονται τα κλι-
ματιςτικά.  
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυντιρθςθσ του κάκε κλιματιςτικοφ κα υπογράφει ςτθν κατάςταςθ ο ςυντθρθ-
τισ, ο επιβλζπων και ο υπεφκυνοσ του χϊρου που βρίςκεται το κακζνα. Στθν κατάςταςθ κα ςθμειϊνεται 
επίςθσ ποια από τα κλιματιςτικά παρουςιάηουν κάποια βλάβθ ϊςτε να διερευνθκεί ο τρόποσ αποκατάςτα-
ςισ τθσ λειτουργίασ τουσ.  
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ κα πρζπει να γίνει δοκιμαςτικι λειτουργία των κλιματι-
ςτικϊν μονάδων για να ελεγχκεί θ ςωςτι λειτουργία τουσ. 
ΡΕΛΓΑΦΘ ΛΟΛΡΩΝ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ςε διάςτθμα 15 θμερϊν ο ςυντθρθτισ κα πρζπει: 
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 Να κατακζςει χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ των Εργαςιϊν Συντιρθςθσ 

 Ο ετιςιοσ χθμικόσ κακαριςμόσ και απολφμανςθ όλων των κλιματιςτικϊν μονάδων, κα υπάρχει μζριμνα ϊ-
ςτε να ολοκλθρϊνεται απαραίτθτα ζωσ το τζλοσ Μαΐου, πριν τθν ζναρξθ τθσ καλοκαιρινισ περιόδου,  κατό-
πιν προγραμματιςμοφ.  

 Να ετοιμάςει φάκελο με τα Τεχνικά ςτοιχεία και τα ςχζδια όλων των μθχανθμάτων και των δικτφων των Κε-
ντρικϊν Κλιματιςμϊν 

 Να παραλάβει και να τθρεί Φόρμεσ Συντιρθςθσ (Καρτζλεσ ςυντιρθςθσ μθχανιματοσ, και Θμερολόγιο ςυ-
ντιρθςθσ κφριου και βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ) για κάκε μθχάνθμα που εντάςςεται ςτο πρόγραμμα ςυντι-
ρθςθσ ξεχωριςτά. 

 Θ ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων κα γίνεται ςτα πλαίςια του υποβλθκζντοσ  
χρονοδιαγράμματοσ με τθ ςυμπλιρωςθ των αντίςτοιχων φορμϊν ςυντιρθςθσ για κάκε μθχάνθμα. Θ Καρ-
τζλα και το Θμερολόγιο κα παραδίδονται ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου και κα υπογράφεται 
από τον Επιβλζποντα Μθχανικό. 

 Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ετιςιασ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα ςυμπλθρωκεί από τον  
ςυντθρθτι ο ειδικόσ πίνακασ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008 (ΦΕΚ1122Β/17.06.08) για κά-
κε τφπο μθχανιματοσ ςτα οποία πραγματοποιικθκε θ ςυντιρθςθ (ο κάκε πίνακασ κα περιζχει τα ςυνολικά 
ςτοιχεία κάκε ομάδασ μθχανθμάτων-κλιματιςτικζσ μονάδεσ γραφείου και κεντρικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ) 
ςε κάκε κτίριο ςτο οποίο πραγματοποιικθκε θ ςυντιρθςθ. Ο πίνακασ αυτόσ κα υπογραφεί και κα ςφραγι-
ςτεί από τον ςυντθρθτι και κα παραδοκεί ςτθν Υποδιεφκυνςθ Τεχνικοφ. 

 Ο ςυντθρθτισ κα κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

 Ραρεκκλίνει ςυςτθματικά του Χρονοδιαγράμματοσ Συντιρθςθσ 

 Δεν ςυμμορφϊνεται ςε υποδείξεισ του Επιβλζποντοσ Μθχανικοφ 

 Δεν ςυμπλθρϊνει τισ φόρμεσ ςυντιρθςθσ 
 Τα τιμολόγια κα πρζπει να ςυνοδεφονται από το εγκεκριμζνο από τθν Τεχνικι Υπθρεςία Χρονοδιά-

γραμμα και το Θμερολόγιο Συντιρθςθσ υπογεγραμμζνο από τον Επιβλζποντα Μθχανικό. 
 Ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται να παρζχει τισ παρακάτω υπθρεςίεσ: 

 Ανταπόκριςθ ςε περίπτωςθ κλίςθσ εντόσ 12 ωρϊν, και ςε περίπτωςθ εκτάκτου ανάγκθσ ( βλάβθ ςε 
χϊρουσ ΜΕΘ, Χειρουργείων) εντόσ 2 ωρϊν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ςυμπεριλαμβανο-
μζνων Σαββατοκφριακων, εορτϊν και αργιϊν. 

 Ραροχι δωρεάν τθλεφωνικισ υποςτιριξθσ 24 ϊρεσ, 365 μζρεσ το χρόνο 

 Διαγνϊςεισ βλαβϊν και τρόπων αντιμετϊπιςθσ τουσ χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ. 
 Θ προμικεια εξαρτθμάτων, φίλτρων, κινθτιρων ι οποιουδιποτε άλλου ανταλλακτικοφ απαιτθκεί, κα είναι 

εν γζνει προμικεια του Νοςοκομείου- εκτόσ εάν καλφπτονται από τθν εγγφθςθ των μθχανθμάτων- ενϊ οι 
εργαςίεσ επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ εξαρτθμάτων κα γίνονται από τον ανάδοχο χωρίσ χρζωςθ (κα περι-
λαμβάνονται ςτθν τιμι τθσ ςφμβαςθσ). Τα ειδικά υγρά για τον κακαριςμό των μθχανθμάτων κακϊσ και τα 
ψυκτικά υγρά (φρζον κ.λ.π. ) που τυχόν κα χρειαςτεί να ςυμπλθρωκοφν, κα τα προμθκεφεται ο ανάδοχοσ 
με δικι του δαπάνθ. Εάν παραςτεί ανάγκθ να εγκαταςτιςει ο ανάδοχοσ κάποια εξαρτιματα ι ανταλλακτι-
κά που κα προμθκεφεται ο ίδιοσ, αυτά κα πρζπει να ζχουν πιςτοποίθςθ CE. 

 Για κάκε εργαςία που κα πραγματοποιείται από τθν ανάδοχο εταιρία κα ενθμερϊνεται εκ των προτζρων 
και μετά το τζλοσ των εργαςιϊν θ Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου.  

 Θα τθρθκεί βιβλίο καταγραφισ εργαςιϊν και ανταλλακτικϊν για όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
το οποίο κα παραδίδεται ςτθν τεχνικι υπθρεςία του νοςοκομείου με το τζλοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Θ ανάδοχοσ εταιρεία κα πρζπει να πραγματοποιιςει χωρίσ χρζωςθ εργαςίασ ι υλικϊν(χαλκοςωλινεσ, μο-
νϊςθσ κτλ.) με μζγιςτθ απόςταςθ μεταξφ εςωτερικισ και εξωτερικισ μονάδασ 3μ., τθν τοποκζτθςθ ζωσ και 
6 κλιματιςτικϊν τφπου split, με ταυτόχρονθ αποξιλωςθ υπαρχόντων κλιματιςτικϊν εάν υπάρχουν ςτθν κζ-
ςθ αυτϊν που κα τοποκετθκοφν, κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ (τα οποία κα τουσ παρζχονται από το 
νοςοκομείο) ςτα ςθμεία που κα τουσ υποδείξει θ τεχνικι υπθρεςία. 

 Εκτόσ από τισ προγραμματιςμζνεσ εργαςίεσ, ο ανάδοχοσ κα παρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςε περίπτωςθ 
βλαβϊν, ςφαλμάτων ι δυςλειτουργιϊν των ςυςτθμάτων. Οι εργαςίεσ επιςκευισ κα γίνονται από τον ανά-
δοχο χωρίσ χρζωςθ ενϊ θ προμικεια των ανταλλακτικϊν κα γίνεται από το Νοςοκομείο, πλθν των ψυκτι-
κϊν υγρϊν τα οποία κα παρζχονται από τον ανάδοχο (μόνο τα ψυκτικά υγρά για ςυμπλιρωςθ και όχι για 
ολικι πλιρωςθ  τθσ μονάδασ, αν απαιτθκεί). Τον κάκε τφπο των ψυκτικϊν υγρϊν που απαιτθκοφν για 
τθν πλιρωςθ ι ςυμπλιρωςθ των ψυκτικϊν μονάδων είναι υποχρεωμζνοσ να τα προμθκεφει ςτο νοςο-
κομείο ο ανάδοχοσ. 
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 Σε περίπτωςθ φπαρξθσ κωλφματοσ ι αδυναμίασ εκτζλεςθσ όλων των ανωτζρω εργαςιϊν ςυντιρθςθσ από 
τον ανάδοχο, το Νοςοκομείο κα μπορεί να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο και κα προκθρφξει επανάλθψθ 
του ανωτζρου διαγωνιςμοφ ςυντιρθςθσ. 

 Οι εργαςίεσ κα γίνουν από αδειοφχο τεχνικό ψυκτικϊν και κλιματιςτικϊν εγκαταςτάςεων ςφμφωνα με το 
ΡΔ 87/96. Φωτοτυπία τθσ άδειασ πρζπει να κατατεκεί ςτθν υπθρεςία και κα επιδεικνφεται ςε κάκε περί-
πτωςθ.  

 Τθν επίβλεψθ των παραπάνω εργαςιϊν κα ζχει υπάλλθλοσ του Τεχνικοφ Τμιματοσ του Νοςοκομείου με τισ 
παρατθριςεισ και τισ υποδείξεισ του οποίου υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται ο μειοδότθσ. 

 Θ ποιότθτα των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ελζγχονται από το Τεχνικό Τμιμα του Νοςοκομείου. 
Τα κακαριςτικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι εγκεκριμζνα από τον Ε.Ο.Φ 

 Θ ανάδοχοσ εταιρία υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο το προςωπικό τθσ που κα χρθςιμοποιιςει ςτθν ε-
κτζλεςθ των εργαςιϊν και κα φζρει τθν αποκλειςτικι αςτικι και ποινικι ευκφνθ για κάκε τυχόν ατφχθμα ι 
πρόκλθςθ ςωματικισ ι υλικισ βλάβθσ που τυχόν κα ςυμβεί ςτο προςωπικό που κα απαςχολιςει ι ςε ο-
ποιοδιποτε τρίτο πρόςωπο. Θ ανάδοχοσ εταιρία υποχρεϊνεται να παίρνει όλα τα αναγκαία μζτρα προςτα-
ςίασ του προςωπικοφ και οποιουδιποτε τρίτου, αλλά και για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου. Επίςθσ υπο-
χρεϊνεται να εκτελεί τισ εργαςίεσ τθσ χωρίσ να παρενοχλεί τθ λειτουργία του Νοςοκομείου. 

Ο ςυντθρθτισ φζρει ακζραια ποινικι και αςτικι ευκφνθ για κάκε ηθμιά που κα  προκλθκεί ςτο προςωπικό 
του, το προςωπικό του Νοςοκομείου ι και ςε τρίτουσ από αμζλεια δικι του ι των ςυνεργείων του. 
 

5) ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΥΡΟΣΤΑΚΜΩΝ  ΜΕΣΘΣ ΤΑΣΘΣ ΘΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΩΝ ΗΕΥΓΩΝ ΚΑΛ ΡΛΝΑΚΩΝ ΔΛΑΝΟΜΘΣ ΧΑΜΘΛΘΣ 
ΤΑΣΘΣ 

 

                  Α1) ΤΕΧΝΛΚΕΣ  ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ   ΓΛΑ  ΤΘ  ΣΥΝΤΘΘΣΘ  ΤΟΥ   ΥΡΟΣΤΑΚΜΟΥ   ΜΕΣΘΣ   ΤΑΣΘΣ-  ΕΓΑΣΛΕΣ ΕΤΘ 
               ΣΛΑΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ  ΥΣ  20ΚV  
 

ΓΕΝΛΚΑ 
Ζλεγχοσ ακροκιβωτίων ειςόδου, κακαριςμόσ. 
Συντιρθςθ εξωτερικϊν γειϊςεων, αεριςμοφ, κζρμανςθσ, εξωτερικοφ φωτιςμοφ. 

Ενθμζρωςθ προςωπικοφ οργάνωςθ αρχείου υποςτακμοφ.  

 

ΜΕΣΘ ΤΑΣΘ (Μ.Τ.) 

Αποηεφκτεσ - γειωτζσ Μ.Τ. 
Ζλεγχοι:   λειτουργία μθχανιςμϊν, επαφζσ κφριεσ - βοθκθτικζσ, οριακζσ κζςεισ, 

δεςμεφςεισ, χειριςμοί, αςφάλειεσ. 

Μονωτιρεσ: κακαριςμόσ, ρωγμζσ, υπερπθδιςεισ. 

υκμίςεισ: ςφςτθμα κίνθςθσ, οριακζσ κζςεισ, δεςμεφςεισ, χειριςμοί. 

Μετριςεισ: μζτρθςθ αντίςταςθσ μόνωςθσ. 

Διακόπτεσ Μ.Τ. 
Ζλεγχοι:   λειτουργία μθχανιςμϊν, αρκρϊςεισ, ελατιρια, δοκιμαςτικοί χειριςμοί, 

interlock, χειριςτιρια. 

Μονωτιρεσ: κακαριςμόσ, ρωγμζσ, υπερπθδιςεισ. 
Λάδι:   Στάκμθ, αντικατάςταςθ. 
Μετριςεισ:  μζτρθςθ αντίςταςθσ μόνωςθσ, μζτρθςθ αντίςταςθσ διζλευςθσ, timing 

test. 
 

ΜΕΤΑΣΧΘΜΑΤΛΣΤΕΣ ΛΣΧΥΟΣ (Μ/Σ) 
Μονωτιρεσ Μ.-Χ.Τ.:  κακαριςμόσ, ρωγμζσ, διαρροζσ, διαπθδιςεισ. 

Τανκ λαδιοφ:  κακαριςμόσ δείκτθ, ςυμπλιρωςθ λαδιοφ, διαρροζσ, ςυςφίξεισ, ζλεγχοσ 
αφυγραντιρα, αντικατάςταςθ silica gel. 

Λάδι Μ/Σ:  δειγματολθψία λαδιοφ και ειδικζσ, χθμικζσ αναλφςεισ, που περιλαμβά-
νουν τα παρακάτω: 

1. Φυςικοχθμικζσ αναλφςεισ για τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ του ελαίου, 
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που κα περιλαμβάνουν εμφάνιςθ, χρϊμα, πυκνότθτα, υγραςία, 
διθλεκτρικι αντοχι, επιφανειακι τάςθ, οξφτθτα, αρικμό 
ςαπωνοποίθςθσ, αρικμό υπεροξειδίων, ςθμείο ανάφλεξθσ, ιξϊδεσ(40ο), 
ςθμείο ανιλίνθσ, δείκτθ Μyers,  

2. Φουρφουράλθ(2-Fal)τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ των χαρτιϊν των 
τυλιγμάτων, με υπολογιςμό και του βακμοφ πολυμεριςμοφ των χαρτιϊν. 

3. Αεριοχρωματογραφικι εξζταςθ για τον ζλεγχο ςφαλμάτων λειτουργίασ 
του Μ/Σ, θ οποία κα περιλαμβάνει τον προςδιοριςμό και 13 
διαγνωςτικϊν αερίων. 

4. Αντιοξειδωτικά ςωματίδια, ολικά αιωροφμενα και ίηθμα, 
φαςματοςκοπικι εξζταςθ υπερφκρου για τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ του 
ελαίου. 

5. Θ δειγματολθψία κα πραγματοποιθκεί από το δικό ςασ ςυνεργείο, με 
δικι ςασ ευκφνθ και κα δοκεί μαηί με τα αποτελζςματα πλιρθσ 
ςχολιαςμόσ και οδθγίεσ για απαιτοφμενεσ ενζργειεσ. 

Ακροδζκτεσ:  κατάςταςθ επαφϊν, ςυςφίξεισ, κακαριςμόσ. 
Εφκαμπτοι ςφνδεςμοι:  επαφζσ, κινθτικότθτα, κακαριςμόσ. 

 
Μεταλλικζσ επιφάνειεσ: ςυςφίξεισ, οξειδϊςεισ, κακαριςμόσ, βαφζσ. 
Μεταγωγζασ: κακαριςμόσ λίπανςθ, ζλεγχοσ κζςθσ. 
Μετριςεισ: αντίςταςθσ μόνωςθσ, λόγου Μ/Σ, ρεφμα διζγερςθσ, ωμικι αντίςταςθ τυ-

λιγμάτων.  

ΚΑΛΩΔΙΑ Μ.Τ. 
Ακροκιβϊτια: κακαριςμόσ, ζλεγχοσ για διαπθδιςεισ – υπερκζρμανςθ. 

Μετριςεισ: μζτρθςθ αντίςταςθσ μόνωςθσ.  

ΓΕΝΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ ΧΑΜΘΛΘΣ ΤΑΣΘΣ (Γ.Ρ.Χ.Τ.) 

Κακαριςμόσ χϊρου, ερμαρίων, ςυςφίξεισ κλεμοςειρϊν, ζλεγχοσ επα-
φϊν.  
Συντιρθςθ αυτομάτου διακόπτθ Χ. Τ., ζλεγχοσ ρυκμίςεων.  
Ζλεγχοσ, κακαριςμόσ, ςυςφίξεισ (κλεμοςειρϊν, αςφαλειϊν).  

Συντιρθςθ ςυςτοιχίασ πυκνωτϊν και ερμαρίων βελτίωςθσ cοsφ. 

ΖΛΕΓΧΟΣ ΒΟΘΚΘΤΛΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 

Θλεκτρονόμοι:  κακαριςμόσ, ζλεγχοσ διζγερςθσ - πτϊςθσ ΕΔ. 
Ζλεγχοι: κυκλϊματοσ προςταςίασ, Μ/Σ ζνταςθσ, Μ/Σ τάςθσ. 
Λειτουργίεσ διακοπτϊν:  διακόπτθσ Μ.Τ. & Χ.Τ., αυτοματιςμοί. 
Μ/Σ ιςχφοσ:  ςυςφίγξεισ, λειτουργίεσ BUCHHOLZ, εντολζσ κερμομζτρου. διζγερςθ 

ALARM-TRIP. 

Γενικόσ ζλεγχοσ:  ςυςκευζσ, ενδεικτικά - θχθτικά ALARM. 
 ΓΕΛΩΣΕΛΣ ΥΣ 

Ζλεγχοσ επιφανειϊν επαφισ, ςυςφίξεισ, ωμικι ςυνζχεια, μζτρθςθ αντί-
ςταςθσ γείωςθσ (γειωςιόμετρο). 

ΕΓΑΣΛΕΣ ΜΘΝΛΑΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Υ/Σ Μ.Τ. 20KV 

 Ζλεγχοσ ακροκιβωτίων 

 Ζλεγχοσ διακοπτϊν χαμθλισ τάςθσ 

 Καταγραφι κερμοκραςίασ μεταςχθματιςτι 

 Ζλεγχοσ  buchholz 

 Ζλεγχοσ επιπζδου κορφβου Μ/Σ 

 Ζλεγχοσ αεριςμοφ χϊρου μεταςχθματιςτι 

 Ζλεγχοσ γειϊςεων 

 Ζλεγχοσ καλωδίων Μ.Τ. 
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 Ζλεγχοσ καλωδίων Χ.Τ. 

 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ 

 Ζλεγχοσ ςθμείων ςφνδεςθσ των διακοπτϊν και αςφαλειϊν του κεντρικοφ πίνακα Χ.Τ. 

 Ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ οργάνων μζτρθςθσ και ενδείξεων( αμπερόμετρα, βολτόμετρα κλπ.) 
 ΕΓΑΣΛΕΣ ΕΤΘΣΛΑΣ ΚΑΛ ΜΘΝΛΑΛΑΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΡΛΝΑΚΩΝ ΔΛΑΝΟΜΘΣ ΧΑΜΘΛΘΣ ΤΑΣΘΣ 

 

 Θλεκτρικόσ ζλεγχοσ 

 Ζλεγχοσ καλωδίων 

 Ζλεγχοσ αυτοματιςμϊν και οργάνων 

 Ζλεγχοσ διακοπτϊν αςφαλειϊν 

 Ζλεγχοσ ςθμείων ςφνδεςθσ παροχισ και αναχϊρθςθσ 

 Ζλεγχοσ μονϊςεωσ μονωτιρων  και καλωδίων 

 Γενικόσ κακαριςμόσ 
 

ΡΟΓΑΜΜΑ  ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

 
Οι εργαςίεσ, θ περιγραφι των οποίων αναφζρεται παραπάνω, κα πραγματοποιοφνται από Δευτζρα 
ζωσ και Ραραςκευι, πλθν των αργιϊν και πάντα κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία 
του Νοςοκομείου. Ειδικότερα: 

1. Στθν Οργανικι Μονάδα Ζδρασ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» κα εκτελοφνται όλεσ οι ανωτζρω εργαςίεσ 
ςυντιρθςθσ, που αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ. 

2. Στθν Αποκεντρωμζνθ Μονάδα «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» κα εκτελοφνται όλεσ οι εργαςίεσ 
ςυντιρθςθσ, που περιγράφονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ. 

Ο τεχνικόσ τθσ εταιρείασ μασ ωσ Ανάδοχοσ, υποχρεοφται μετά το πζρασ τθσ εργαςίασ, να ςυμπλθρϊ-
ςει το ενθμερωτικό δελτίο εργαςιϊν που αναφζρονται παραπάνω, εισ διπλοφν, να το υπογράψει και 
να λάβει υπογραφι από τον αρμόδιο υπάλλθλο του Νοςοκομείου και να του παραδϊςει το ζνα από 
τα δφο αντίγραφα. 
 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ωσ ανάδοχοσ αναλαμβάνουμε: 

 Να πραγματοποιοφμε τθ ςυντιρθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου. Γενικότερα θ ευκφνθ τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα βαρφνει 
αποκλειςτικά τθν εταιρεία μασ, κα εκτελείται με απόλυτθ επιμζλεια και κατά τρόπο τεχνικϊσ 
άρτιο, κα περιλαμβάνει δε όλεσ τισ εργαςίεσ που προβλζπονται από τα εγχειρίδια και γενικά τισ 
οδθγίεσ του καταςκευαςτι.  

 Να πραγματοποιοφν απεριόριςτο αρικμό επιςκζψεων διορκωτικισ ςυντιρθςθσ μετά από ςχετικι 
κλιςθ. 

 Για τθν εξυπθρζτθςθ εκτάκτων αναγκϊν, οι κλιςεισ προσ τον ανάδοχο από το αρμόδιο τμιμα του 
Νοςοκομείου κα γίνονται ςτα ςτοιχεία που ζχουν κατατεκεί ςτθν τεχνικι προςφορά τθσ εταιρίασ, 
που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ Συμφωνθτικοφ. 

Α2) ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  ΓΛΑ ΤΘ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΘΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΩΝ ΗΕΥΓΩΝ ΚΑΛ ΤΩΝ  
ΡΛΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΘΣ ΔΕΘ / Θ/Η 
ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΓΑΣΛΩΝ 
1. Σφςτθμα λίπανςθσ 

 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ και κατάςταςθσ λαδιοφ 

 Ζλεγχοσ ςωλθνϊςεων 

 Ζλεγχοσ βαλβίδασ πιζςεωσ 

 Ζνδειξθ οργάνου πιζςεωσ λαδιοφ (bar) 

 Κακαριςμόσ ςωλινα ανακυμιάςεων 

 Αλλαγι ελαίου 

 Αλλαγι φίλτρο ελαίου 
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 Αλλαγι φίλτρων by-pass 
2. Σφςτθμα τροφοδοςίασ πετρελαίου 

 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ πετρελαίου 

 Ζλεγχοσ ςωλθνϊςεων πετρελαίου 

 Κακαριςμόσ προφίλτρου πετρελαίου 

 Κακαριςμόσ εξαερωτιρα δεξαμενισ πετρελαίου 

 Ζλεγχοσ πεταλοφδασ & ςυνδζςεων ρυκμιςτι 

 Αλλαγι φίλτρων πετρελαίου 

 Κακαριςμόσ βοθκθτικισ αντλίασ 

 Ζλεγχοσ ακροφυςίων (εάν απαιτθκεί) 

 Ζλεγχοσ αντλίασ πετρελαίου (εάν απαιτθκεί) 
3. Σφςτθμα τροφοδοςίασ αζρα 

a. Κακαριςμόσ φίλτρου αζροσ 
b. Ζλεγχοσ αεραγωγϊν και κολάρων 
c. Ζλεγχοσ αεριςμοφ γεννιτριασ 
d. Ζλεγχοσ λίπανςθσ turbo 
e. Αλλαγι φίλτρου αζροσ 

4. Σφςτθμα υδρόψυξθσ 

 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ ψυκτικοφ υγροφ & περιεκτικότθτασ ψυκτικοφ  

 Ζλεγχοσ κολάρων  

 Ζλεγχοσ ψυγείου 

 Ζλεγχοσ βαλβίδασ κερμοκραςίασ νεροφ 

 Ζνδειξθ οργάνου κερμοκραςίασ νεροφ (˚C) 

 Ζλεγχοσ ιμάντων 

 Ζλεγχοσ αντλίασ ψυκτικοφ υγροφ 

 Αλλαγι ψυκτικοφ υγροφ 

 Αλλαγι φίλτρων νεροφ 
5. Διάφοροι ζλεγχοι 

 Ζλεγχοσ & ρφκμιςθ βαλβίδων (βάςθ οδθγιϊν καταςκευαςτι) 

 Ζλεγχοσ εξάτμιςθσ κινθτιρα  

 Ζλεγχοσ αντικραδαςμικϊν βάςεων 

 Ζλεγχοσ προκερμαντιρα νεροφ 

 Ρεριποίθςθ Θ/Η 
6. Σφςτθμα εκκίνθςθσ και αυτοματιςμοφ 

 Κακαριςμόσ και γραςάριςμα ακροδεκτϊν μπαταρίασ 

 Ζλεγχοσ καλωδιϊςεων και ςυνδζςεων 

 Ζνδειξθ βολτομζτρου DC κατά τθ φόρτιςθ 

 Ζλεγχοσ ιμάντα εναλλάκτθ φόρτιςθσ 

 Ζλεγχοσ ενδεικτικϊν λυχνιϊν 

 Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτοματιςμοφ 

 Ζλεγχοσ λειτουργίασ οργάνων  

 Ζλεγχοσ μίηασ 
 

7. Ζλεγχοσ κυκλϊματοσ ιςχφοσ 

 Ζλεγχοσ ςυνδζςεων και καλωδιϊςεων 

 Ζλεγχοσ διακόπτθ φορτίου 

 Ζλεγχοσ πεδίου ιςχφοσ 

 Ζνδειξθ βολτομζτρου A.C.   L1-L2(V) 
                                               L2-L3(V) 
                                               L3-L1(V) 



 

52 

 

                                               L1-N(V) 
                                               L2-N(V) 
                                               L3-N(V) 

  Ζνδειξθ αμπερομζτρου (υπό φορτίο)   L1(A) 
                                                            L2(A) 
                                                            L3(A) 

 Ζνδειξθ ςυχνομζτρου(Hz)  
8. Ζλεγχοσ χρονικϊν 

 Κακυςτζρθςθ χρόνου εκκίνθςθσ (sec) 

 Κακυςτζρθςθ χρόνου επαναφοράσ ΔΕΘ (sec) 

 Χρόνοσ ψφξθσ (sec) 

 Χρόνοσ ηεφξθσ φορτίου (sec) 
9. Ρίνακασ Μεταγωγισ  

 Γενικόσ Κακαριςμόσ 

 Ζλεγχοσ Επαφϊν 

 Συςφίξεισ Κλεμοςειρϊν 

 Ζλεγχοσ Μονϊςεων και Επαφϊν τω Καλωδίων 

 Ζλεγχοσ των υπαρχόντων Αυτοματιςμϊν και μθχανικϊν Μανδαλϊςεων 

 Ζλεγχοσ οργάνων 
   ΡΟΓΑΜΜΑ  ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

  Θ τεχνικι παρακολοφκθςθ κα περιλαμβάνει 12 (δϊδεκα) επιςκζψεισ μζςα ςτο ζτοσ, οι οποίεσ κα 
πραγματοποιοφνται ανά μινα για τα Θ/Η, που λειτουργοφν ςτα Ενοποιθμζνα Νοςοκομεία «Γ. 
ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» και «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» . 

 Οι εργαςίεσ, θ περιγραφι των οποίων αναφζρεται παραπάνω, κα πραγματοποιοφνται από 
Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι, πλθν των αργιϊν και πάντα κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθν Τεχνικι 
Υπθρεςία του Νοςοκομείου. 

 Πλα τα υλικά που κα χρειαςκοφν για τθ ςυντιρθςθ, κα διακζτουν πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ και 
καταλλθλότθτασ. Τα υλικά (φίλτρα κλπ.) κα είναι γνιςια προςφάτου καταςκευισ και 
αμεταχείριςτα. Τα δε λιπαντζλαια και το αντιψυκτικό κα είναι τα ςυνιςτϊμενα από τον 
καταςκευαςτι. 

 Ο τεχνικόσ τθσ ανάδοχθσ εταιρείασ, υποχρεοφται μετά το πζρασ τθσ εργαςίασ, να ςυμπλθρϊςει 
ενθμερωτικό δελτίο εργαςιϊν εισ διπλοφν, να το υπογράψει και να λάβει υπογραφι από τον 
αρμόδιο υπάλλθλο του Νοςοκομείου και να του παραδϊςει το ζνα από τα δφο αντίγραφα. 

 Κατά τθν αλλαγι λιπαντελαίων και φίλτρων, τα παλιά λάδια και φίλτρα κα παραμζνουν ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου. 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ωσ ανάδοχοσ αναλαμβάνουμε: 

 Να πραγματοποιοφμε τθ ςυντιρθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου. Γενικότερα θ ευκφνθ τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα βαρφνει 
αποκλειςτικά τθν εταιρεία μασ, κα εκτελείται με απόλυτθ επιμζλεια και κατά τρόπο τεχνικϊσ 
άρτιο, κα περιλαμβάνει δε όλεσ τισ εργαςίεσ που προβλζπονται από τα εγχειρίδια και γενικά τισ 
οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

 Θα διατθροφμε επαρκζσ απόκεμα ανταλλακτικϊν ϊςτε να ανταποκρινόμαςτε άμεςα ςτισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

 Θα ανταποκρινόμαςτε ςε τθλεφωνικι ι γραπτι κλιςθ του Νοςοκομείου άμεςα. 

 Θα πραγματοποιοφμε απεριόριςτο αρικμό επιςκζψεων διορκωτικισ ςυντιρθςθσ μετά από 
ςχετικι κλιςθ. 

 Για τθν εξυπθρζτθςθ εκτάκτων αναγκϊν, οι κλιςεισ προσ τον ανάδοχο από το αρμόδιο τμιμα του 
Νοςοκομείου κα γίνονται ςτα ςτοιχεία που ζχουν κατατεκεί ςτθν τεχνικι προςφορά τθσ εταιρίασ, 
που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ Συμφωνθτικοφ. 
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ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΚΑΛ ΥΚΜΛΣΘ ΤΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΘΣ ΤΟΥ ΓΝΚ « Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛ-
ΟΣ» 

Θ ςυντιρθςθ και ρφκμιςθ των ςυςτθμάτων καφςθσ (εγκαταςτάςεισ κεντρικισ κζρμανςθσ, ηεςτοφ νεροφ 
χριςθσ και παραγωγισ ατμοφ)  του ΓΝΘ « Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» κα πραγματοποιείται 
από τουσ ζχοντασ τθν προσ τοφτο κατάλλθλθ άδεια ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και κα περι-
λαμβάνει τθν εκτζλεςθ των ακόλουκων εργαςιϊν. 
ΓΕΝΛΚΑ 
Θ παροφςα ςφνταξθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν αφορά : 

 τθν ςυντιρθςθ λεβιτων ατμοφ και νεροφ κζρμανςθσ 

 τθν ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων καυςτιρων 

 τθν ςυντιρθςθ τθσ ατμογεννιτριασ και του καυςτιρα τθσ 

 τθν ζκδοςθ των κατάλλθλων πιςτοποιθτικϊν 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα: 
ΦΕΚ 264/Β/15-4-1993 
ΦΕΚ 328/Β/6-5-1993 
ΦΕΚ 236/Β/26-3-1997 
ΦΕΚ 963/Β/15-7-2003 
ΦΕΚ976/Β/28-3-2012 
ΦΕΚ 2656/Β/28-9-2012 
ΒΔ 04/1995 
ΒΔ 277/1963 
ΔΞΟΠΛΙΜΟ- ΤΚΔΤΔ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» 

 

Α/Α ΣΥΣΚΕΥΘ ΛΣΧΥΣ 
(kW) 

ΤΕΜ ΧΩΟΣ ΚΑΥΣΤΘΑΣ 

1 Λζβθτασ ατμοφ 4bar 
500 kgr/h 

276 1 Κεντρικό λεβθτοςτάςιο Φυςικοφ αερίου 

2 Ατμογεννιτρια 400kgr/h 300 1 Κεντρικό λεβθτοςτάςιο Φυςικοφ αερίου 

3 Λζβθτασ κζρμανςθσ 872 1 Κεντρικό λεβθτοςτάςιο Φυςικοφ αερίου 

4 Λζβθτασ κζρμανςθσ 136 1 Λεβθτοςτάςιο Γραφείου κίνθςθσ Φυςικοφ αερίου 

5 Λζβθτασ κζρμανςθσ 172 1 Λεβθτοςτάςιο διοικθτθρίου- μικρο-
βιολογικοφ 

Φυςικοφ αερίου 

6 Λζβθτασ κζρμανςθσ 230 1 Λεβθτοςτάςιο Τακτικϊν Εξωτερικϊν 
Ιατρείων 

Φυςικοφ αερίου 

7 Λζβθτασ κζρμανςθσ 574 1 Λεβθτοςτάςιο Ραιδιατρικισ  Φυςικοφ αερίου 

8 Λζβθτασ κζρμανςθσ 574 1 Λεβθτοςτάςιο Ραιδιατρικισ Φυςικοφ αερίου- πε-
τρελαίου 

9 Λζβθτασ ηεςτοφ νεροφ 
χριςθσ 

236 1 Λεβθτοςτάςιο Ραιδιατρικισ Φυςικοφ αερίου 

ΔΞΟΠΛΙΜΟ- ΤΚΔΤΔ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 

 

ΛΔΒΗΣΟΣΑΙΟ ΤΦΗΛΗ ΠΙΔΗ 

Α/Α 
ΤΥΡΟΣ ΛΕ-

ΒΘΤΑ 
ΧΘΣΘ 

ΛΣΧΥΣ ΛΕ-
ΒΘΤΑ 

ΚΑΥΣΛΜΟ 
ΛΣΧΥΣ 

ΚΑΥΣΤΘΑ 
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΘΣ 

1 Χαλφβδινοσ  
Ραραγωγι α-

τμοφ 
1395 kW 

Φυςικό 
αζριο-

πετρζλαιο 

465-1395 
kW 

1991 

 

 

ΛΔΒΗΣΟΣΑΙΟ ΥΑΜΗΛΗ ΠΙΔΗ 

2 Χαλφβδινοσ  
Ραραγωγι α-

τμοφ 
1380 kW 

Φυςικό 
αζριο 

372-1512 
kW 

2007 

3 Χαλφβδινοσ  Ραραγωγι α- 1380 kW Φυςικό 372-1512 2008 
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τμοφ αζριο kW 

 

ΛΔΒΗΣΟΣΑΙΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΙΑΣΡΙΧΝ 

4 Χαλφβδινοσ Θζρμανςθ 290 kW 
Φυςικό 
αζριο 

163-349 
kW 

1992 

5 Χαλφβδινοσ Θζρμανςθ 290 kW 
Φυςικό 
αζριο 

163-349 
kW 

1992 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΛΔΒΗΣΔ 
1. Άνοιγμα των κυρίδων των λεβιτων (επίςκεψθσ και κακαριςμοφ) και τθσ κφριασ κφρασ  και κακαριςμόσ των 

φλογοκαλάμων, των αεριαυλϊν, των καπναγωγϊν, των καπνοκαλάμων με μθχανικά μζςα (π.χ. μάκτρα, βοφρ-

τςεσ ) και θλεκτρικι ςκοφπα. 

2. Επικεϊρθςθ και εάν χρειάηεται κακαριςμόσ των καπνοδόχων. 

 ΑΣΜΟΛΔΒΗΣΔ 

Ιζρύεη όηη θαη γηα ηνπο ινηπνύο ιέβεηεο θαη επηπιένλ επηζεώξεζε ηνπ εζσηεξηθνύ θειύθνπο γηα ύπαξμε ε-

πηθαζήζεσλ αιάησλ, νπόηε αλ πθίζηαηαη ηέηνηα πεξίπησζε κε ηελ εηζήγεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο πξν-

γξακκαηίδεηαη ρεκηθόο θαζαξηζκόο ηνπ ιέβεηα. κε μερσξηζηή δηαδηθαζία. 

Έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο απνζθιήξπλζεο λεξνύ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο. Σε πεξίπησζε δπζιεη-

ηνπξγίαο ν αλάδνρνο πξνηείλεη ιύζεηο θαη θαηαζέηεη πξνζθνξά γηα ηελ επηδηόξζσζε ησλ  ζπζηεκάησλ  κε 

μερσξηζηή δηαδηθαζία. 

* Σε όινπο ηνπο ιέβεηεο ειέγρνληαη: 

 κερμοςτάτεσ , υδροςτάτεσ , πιεηοςτάτεσ, φλοτεροδιακόπτεσ, θλεκτρόδια ςτάκμθσ νεροφ (LOSS). 

 Ζλεγχοσ πλωτιρων, εξαεριςτικϊν και λοιπϊν παρελκόμενων ατμολζβθτα 

 βαλβίδεσ αςφαλείασ  

 βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ 

 υδροδείκτεσ, κερμόμετρα και μανόμετρα 

 ςτεγανότθτα κυρίδων και πορτϊν 

 ζλεγχοσ των ςτρατςϊνων 

 ζλεγχοσ των κρουνϊν εκκζνωςθσ των υδροδεικτϊν και των φλοτεροδεικτϊν 

 ζλεγχοσ αςφαλείασ των ςυςτθμάτων των ατμολεβιτων, δφο φορζσ τον χρόνο (ανά εξάμθνο). Θα γί-

νει πλιρθσ ζλεγχοσ των διατάξεων αςφαλείασ με τουσ ατμολζβθτεσ ςε πλιρθ λειτουργία. Θα ςυ-

νταχκεί πρωτόκολο ςτο οποίο κα αναφερκοφν οι ζλεγχοι και τα ευριματ. Ενδεικτικά κα πρζπει να 

ελεγχκοφν οι χαμθλζσ ςτάκμεσ, υψθλι πίεςθ, βαλβίδα αςφαλείασ, ζλεγχοσ διαρροϊν και κυρίδεσ 

ελζγχου. 

 Αντικατάςταςθ ςτεγανοποιθτικϊν παρεβυςμάτων ςτθν περίπτωςθ που παρατθρθκεί φκορά κατά 

το άνοιγμα των κυρίδων 

ΚΑΤΣΗΡΔ 

Η ζπληήξεζε ησλ θαπζηήξσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα ΦΔΚ 236/Β/26-3-1997 θαη ΦΔΚ 963/Β/15-7-2003 , 

όπσο θαη κε ηηο ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο ηνπ θάζε θαηαζθεπαζηή. Αλαιπηηθά πξέπεη λα γίλνπ νη παξαθάησ 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηνπο θαπζηήξεο από ηνλ αλάδνρν: 

 Άνοιγμα ,επικεϊρθςθ και κακαριςμόσ κεφαλϊν. 

 Κακαριςμόσ ακροφυςίων (μπεκ), και αντικατάςταςθ , όπου χρειάηεται. 

 Ζλεγχοσ ςπινκθριςτϊν. 

 Ζλεγχοσ των θλεκτροδίων ιονιςμοφ για τουσ καυςτιρεσ αερίου και του ειδικοφ φωτοκφτταρου προκειμζνου 

για τον καυςτιρα μεικτισ καφςθσ. 

 Ζλεγχοσ και κακαριςμόσ των φίλτρων γραμμϊν τροφοδοςίασ καυςίμου. 

 Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ των μειωτϊν πίεςθσ αερίου. 

 Ζλεγχοσ των πιεηοςτατϊν αζρα 

 φκμιςθ τθσ αναλογίασ Αζρα- Καυςίμου 



 

55 

 

 Ζλεγχο λειτουργίασ των αιςκθτιρων διαρροισ αερίου και των θλεκτρομαγνθτικϊν βαλβίδων παροχισ αερί-

ου. Εάν θ εγκατάςταςθ διακζτει αυτόματο ςφςτθμα ελζγχου ςτεγανότθτασ (υποχρεωτικό για το φυςικό αζ-

ριο άνω των 200 KW) ελζγχεται ωσ προσ τθν λειτουργία του (κουμπί self-test).Ζλεγχοσ των θλεκτρομαγνθτι-

κϊν βαλβίδων παροχισ αερίου.. 

 Αντικατάςταςθ (ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι) του φίλτρου αερίου του GasTrain. 

 Ζλεγχοσ μανομζτρων αερίου 

 Σηνπο ιέβεηεο κε θαπζηήξα δηπιήο θαύζεο( αεξίνπ –πεηξειαίνπ) ην εηδηθό θύιιν ζπληήξεζεο θαη 

ξύζκηζεο ζα ζπληάζζεηαη θαη ζα παξαδίδεηαη μερσξηζηά γηα ηε ιεηηνπξγία κε  αέξην θαη μερσξηζηά 

γηα ηε ιεηηνπξγία κε πεηξέιαην.  

 

Μεηξήζεηο θαπζαεξίσλ θαη έθδνζε θύλλοσ ελέγτοσ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ηελ λνκνζεζία. Ο 

έιεγρνο, ε δηελέξγεηα κέηξεζεο θαπζαεξίσλ θαη ε θαηαρώξεζή ηνπο ζην ζρεηηθό βηβιίν κεηξήζεσλ  ζα 

γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα. 

 

 μζτρθςθ τιμϊν διοξειδίου του άνκρακα 

 μζτρθςθ τιμϊν οξειδίων του αηϊτου. 

 μζτρθςθ τιμϊν μονοξειδίου του άνκρακα 

 μζτρθςθ αικάλθσ κατά Bacharach 

 Ελκυςμό καπνοδόχου. 

 Θερμοκραςία καυςαερίων. 

 Υπολογιςμόσ και βελτιςτοποίθςθ του Εςωτερικοφ Βακμοφ Απόδοςθσ  

 Μέηξεζε ηηο αξρηθήο πνηόηεηαο θαύζεο θαη θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ 

 Βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο θαύζεο θαη ηνπ βαζκνύ απόδνζεο ηεο θαύζεο ησλ ζπ-

ζηεκάησλ κε ρξήζε δηαθξηβσκέλνπ νξγάλνπ (αλαιπηή θαπζαεξίσλ). Καηαγξαθή ησλ ηε-

ιηθώλ κεηξήζεσλ κεηά ηε ξύζκηζε. 

 Παξάδνζε γξαπηήο ηερληθήο έθζεζεο κε ηα επξήκαηα θαη ηπρόλ πξνηάζεηο βειηίσζεο  

 

 

 

ΒΛΑΒΔ ΚΑΤΣΗΡΧΝ 

Βιάβεο ζε θαπζηήξεο πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ κε έλαπζή ηνπο ή ηελ κε αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο ζα 

πξέπεη , ν αλάδνρνο , λα επηιακβάλεηαη ην ζπληνκόηεξν. δπλαηό θαη λα επηδηνξζώλεηαη ζε δηάζηεκα 4 έσο 8 

σξώλ , από ηελ ζηηγκή πνπ ζα εηδνπνηεζεί. Σε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη αληαιιαθηηθό θαη απηό δελ κπνξεί 

λα βξεζεί άκεζα , ν ρξόλνο επηδηόξζσζεο δύλαηαη λα παξαηαζεί κέρξη 24 ώξεο. Πέξαλ ηνύηνπ ην λνζνθν-

κείν δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη όια ηα λόκηκα κέζα ελαληίνλ ηνπ αλαδόρνπ. Σε πεξηπηώζεηο πνπ ρξεηάδν-

ληαη αληαιιαθηηθά, απηά είηε ζα ηα πξνκεζεύεη ν αλάδνρνο θαη ζα ρξεώλνληαη ζε ηηκνιόγην μερσξηζηό από 

ηελ ζύκβαζε ζπληήξεζεο ιεβήησλ, είηε ζα ηα πξνκεζεύεηαη ην λνζνθνκείν από αλεμάξηεηνπο πξνκεζεπηέο 

θαη ν αλάδνρνο ζα αλαιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη: 

 Να πξαγκαηνπνηεί ηε ζπληήξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα ΦΔΚ 236/Β/26-3-

1997 θαη ΦΔΚ 963/Β/15-7-2003 , όπσο θαη κε ηηο ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο ηνπ θάζε θαηαζθεπαζηή. 

Γεληθόηεξα ε επζύλε ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηελ εηαηξεία, εθηειείηαη 

κε απόιπηε επηκέιεηα θαη θαηά ηξόπν ηερληθώο άξηην, πεξηιακβάλεη δε όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πξν-

βιέπνληαη από ηα εγρεηξίδηα θαη γεληθά ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

 Να πξαγκαηνπνηεί απεξηόξηζην αξηζκό επηζθέςεσλ δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο κεηά από ζρεηηθή θιή-

ζε θαη αλαγγειίαο βιάβεο. 

 Να θαηαζέζεη θαηάζηαζε κε ηα θηλεηά ηειέθσλα ηνπ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ. 

 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, ςε κάκε φφλλο ελζγχου να καταγράφει όλεσ τισ ουςιαςτικισ φφςεωσ ελ-

λείψεισ των εγκαταςτάςεων και να προτείνονται λφςεισ οι οποίεσ κα αξιολογοφνται από τθν Τεχνικι Υπθ-
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ρεςία του νοςοκομείου , ϊςτε να προγραμματίηονται και να δρομολογοφνται οι απαραίτθτεσ δράςεισ. Το 

φφλλο ελζγχου κα παραδίδεται  ςτον υπεφκυνο τεχνικό, ι ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. 

Ο ζπληεξεηήο θέξεη αθέξαηα πνηληθή θαη αζηηθή επζύλε γηα θάζε δεκηά πνπ ζα  πξνθιεζεί ζην πξν-

ζσπηθό ηνπ, ην πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ ή θαη ζε ηξίηνπο από ακέιεηα δηθή ηνπ ή ησλ ζπλεξγείσλ 

ηνπ. 

Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη κε δηθή ηνπο επζύλε λα πάξνπλ όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε δηα-

κόξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, πέξαλ όισλ όζσλ αλαθέξνληαη ζην παξόλ έγγξαθν. 

Ο ανάδοτος θα πρέπει να αποδεικνύει όηι καηέτει ηα καηάλληλα πιζηοποιηηικά για ηην εκηέλεζη ηων 

εργαζιών , ζύμθωνα με ηα οριζόμενα από ηον Νόμο. 

 
ΡΑΑΤΘΜΑ II – Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ  
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ  - ΣΧΕΔΛΟ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Εκδότθσ:             
   

Θμερομθνία Ζκδοςθσ:             
  

Ρροσ Γ.Ν.Θ « Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ»,  

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ.       για ευρϊ      . 

Ρλθροφορθκικαμε ότι θ Εταιρεία ι θ Ζνωςθ Εταιρειϊν      , ΑΦΜ ………… οδόσ  
     , αρικμόσ  , ωσ Ανάδοχοσ πρόκειται να ςυνάψει μαηί ςασ τθν 
υπ’  αρικμ.    ςφμβαςθ, που κα καλφπτει τθν ανάκεςθ     , ςυνολικισ 
αξίασ     και ότι, ςφμφωνα με ςχετικό όρο ςτθ ςφμβαςθ αυτι, θ Εταιρεία ι Ζνωςθ υποχρεοφται να 
κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ ίςου προσ 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.  τθσ προμικειασ 
ειδϊν     και ποςοφ          .   

Μετά τα παραπάνω, θ Τράπεηα    παρζχει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ υπζρ τθσ Εταιρείασ (ι, ςε 
περίπτωςθ Ζνωςθσ, υπζρ των Εταιρειϊν: 1)   , 2)   , ξεχωριςτά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ 
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ Ρρομθκευτϊν) 
και εγγυάται προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και ανεπιφυλάκτωσ, παραιτοφμενθ του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, να καταβάλει ςε ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ, ανεξάρτθτα από τυχόν αμφιςβθτιςεισ, 
αντιρριςεισ ι ενςτάςεισ τθσ Εταιρείασ και χωρίσ ζρευνα του βάςιμου ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, με απλι διλωςι ςασ 
ότι θ Εταιρεία παρζβθ ι παρζλειψε να εκπλθρϊςει οποιοδιποτε όρο τθσ ςφμβαςθσ, κάκε ποςό που κα ορίηετε ςτθ 
διλωςι ςασ και που δεν κα ξεπερνά το οριηόμενο ςτθν εγγφθςθ αυτι. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν     . 

 Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι  θ υπόψθ εγγφθςθ μασ, κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι να επιςτραφεί ς’ εμάσ θ 
παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι 
τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 
εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ςτα ΝΡΔΔ, 
ςυνυπολογιηομζνου και του ποςοφ τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το 
Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ –  ΤΕΥΔ  

ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

«Ανάδειξθ για τθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ των μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων κτιρίων, CPV: 
50712000-9, για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν.Κ. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» (οργανικι μονάδα «Γ.Ν.Κ. 
Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & οργανικι μονάδα «O ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» ), προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 49.600,00€ ςυμπερι-
λαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).» 
 
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ 
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαii  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ 
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: Γ.Ν.Θ. Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99221872 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΜΥΝΘΣ 41/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ/ Τ.Κ. 54635 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΒΟΗΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΑ 

- Τθλζφωνο: 2313308154      

- Θλ. ταχυδρομείο: promitheies@gennimatas-thess.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.gennimatas-
thess.gr & www.oagiosdimitrios.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): CPV: 50712000-9 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 99221872 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων :  

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτο φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 
5θ/2020 

 

 

http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.oagiosdimitrios.gr/
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ   ΟΡΟΥ ΥΡΑΧΕΛ Θ ΕΝΔΕΛΞΘ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ                                                                                                  

                            Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιiii : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiv; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»v ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 
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του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοvi: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

       (ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

(ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β 

του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 

ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 

ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα 

ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από 

τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

       (ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 



 

62 

 

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 

131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα 

ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του 

παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  

 
 
 
 
 (ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

*+ Ναι *+ Πχι  
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αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»)xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 

(ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΛ 

 

ΕΛΣΦΟΕΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΛΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............] 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

*+ Ναι *+ Πχι 
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που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

(ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 
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Δ. ΑΛΛΟΛ ΛΟΓΟΛ ΑΡΟΚΛΕΛΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+  

 
 

  

        (ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ)    
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο 

ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ 

ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι 

εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα 

ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxxiii; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 

οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 

οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 

παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 

εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

(ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 
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αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

(ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

(ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγρα

φι 

ποςά θμερομθ

νίεσ 

παραλιπτ

εσ 

    

(ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

(ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 

 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

 

 

(ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

*....……+ 
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διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 
(ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 

 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

(ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

(ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

(ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

(ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 

 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

(ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 
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11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

(ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

  (ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 

 

 

 

 

 

(ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι 

τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

    (ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ 

ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον 

περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν 

ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα 

πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα 

πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 

(ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ      

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 

ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 

προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με 

πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 

δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 

μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 

*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 

τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
 
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ 
του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το 
πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ ε-
ξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων 
ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

 
                                            

i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 
(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
 
iii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iv Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει 

τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

v Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

vi Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vii  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν 

περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
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ix Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 

42). 

x Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 

ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ 

διαφκορά και του Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)  όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Ρρωτοκόλλων. 

xiii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ 

αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15)  που ενςωματϊκθκε με το 

ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 

εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 

δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των 

μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν 

τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ 

υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 

αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 

ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 

δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)  

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2).  Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 
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xxxiii Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 

Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ.  

xl Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.  

xlii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ  από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν 

εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 

που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν 

λόγω πρόςβας 

ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Σχζδιο Σφμβαςθσ  

 
 

ΣΥΜΒΑΣΘ Νο……../20 
  

ΟΛ  ΣΥΜΒΑΛΛ ΣΥΜΒΑΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΑΚΕΣΘ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΣΥΝΤΙΘΣΘΣ ……………. 

 

Στθ Θεςςαλονίκθ, ςιμερα τθν …… …………………………….. του ζτουσ 2020, θμζρα ………………………….., 

οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι :  

α) το Γ.Ν.Κ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» που εδρεφει ςτθ Θεςςαλονίκθ, Εκνικισ Αμφνθσ 41, 
Τ.Κ. 54635, εκπροςωπείται νόμιμα  από τον  Δρ Γεϊργιο Κοφτρα, Διοικθτι του Νοςοκομείου, ςτο εξισ: «Αϋ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», 

β) τθσ εταιρίασ ………………..με ΕΔΑ:  …………………….., Τ.Θ. …………….., Τ.Κ. ……….., τθλ. …………………, ΦΑΞ 
………………….,  ΑΦΜ ………………..,  Δ.Ο.Υ. …………………………., email: ……………………………….   νόμιμα εκπρο-
ςωποφμενθ από τον κ. ………………………………. ςτο εξισ: «Βϋ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», 
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λαμβάνοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 3329/05, του Ν. 3580/ 07, του Ν.4072/12. 
2. Τισ διατάξεισ του ν.3861/2010 περί υποχρεωτικισ ανάρτθςθσ νόμων και πράξεων των Κυβερνθτικϊν, Διοικθ-

τικϊν και Αυτοδιοίκθτων οργάνων ςτο διαδίκτυο «πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλεσ διατάξεισ. 
3. Τισ διατάξεισ του ν.3979/ 2011 (Α’ 138) «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ». 
4. Τθν αρικ. Υ4α/οικ.123895(ΦΕΚ 3515/31-12-2012 τ.ϋΒ )Υπουργικι απόφαςθ περί  Ενοποιθμζνου Οργανιςμοφ 

των Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» και «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ». 
5. Τισ διατάξεισ του ΡΔ 25/2014 (Αϋ/44) «Θλεκτρονικό Αρχείο και Ψθφιοποίθςθ εγγράφων». 
6. Τισ διατάξεισ του Ν.4342/15, άρκρο 60 περί λειτουργίασ Διοικθτικϊν Συμβουλίων.    
7. Τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του ν.4440/ 2016 όπωσ αντικατζςτθςε το άρκρο 12 του ν.3979/ 2011 (Αϋ/138) 

με κζμα τθν Θλεκτρονικι διαδικαςία ζκδοςθσ και διακίνθςθσ διοικθτικϊν πράξεων και εγγράφων ςτο δθμό-
ςιο τομζα. 

8. Τισ διατάξεισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ Ρροςταςίασ Δεδομζνων 2016/679 ΕΕ. 
9. Τθν ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031 (Β’/1317) «υκμίςεισ για το Θλεκτρονικό Δθμόςιο Ζγγραφο». 
10. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 περί δθμοςίων ςυμβάςεων, ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, όπωσ τρο-

ποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα. 
11. ……………………… 
12. ……………………… 
13. ……………………… 

 
 

ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ:  
ΑΚΟ 1 
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
1.1 Αντικείμενο των προςφερόμενων υπθρεςιϊν είναι θ ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων …………………………….. 
του Γ.Ν.Κ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ». 
Ριο αναλυτικά ……………………………………………………………… Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» (ΟΓΑΝΙΚΘ 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ).  
Θα γίνεται ………………………………………………………………….. 
Θ ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων ………………………………………………………………………………………………………………………: 
ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ΑΚΟ 2 
ΧΟΝΟΣ ΛΣΧΥΟΣ & ΑΞΛΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ςφμβαςθ με τον ανάδοχο κα ζχει διάρκεια ενόσ (1) χρόνου, με θμερομθνία ζναρξθσ τθν …-…-2020 και λιξθ τθν …-

…-2021.  

ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΡΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ: …………………………………….. για χρονικό διάςτθμα …………………., για τισ ανάγκεσ του 

Γ.Ν.Κ. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» (νοςοκομείο ζδρασ και οργανικι μονάδα). 

 

ΑΚΟ 3 
ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
1. Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων αυτισ τθσ ςφμβαςθσ, τθν οποία ο «βϋςυμβαλλόμενοσ» αποδζχεται ανεπιφφλα-
κτα, ζχει κατακζςει τθν υπ’ αρικ. ………../….-09-2020 εγγυθτικι επιςτολι τθσ  ALPHA BANK, φψουσ  …………………… 
ιςχφοσ μζχρι τθν επιςτροφι τθσ.   
2. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, θ οποία κα καταλαμβάνει το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, κα 
παραλαμβάνεται με μζριμνα και ευκφνθ του «βϋ ςυμβαλλόμενου» από το γραφείο Ρρομθκειϊν 
 
ΑΚΟ 4 
ΡΛΘΩΜΘ - ΚΑΤΘΣΕΛΣ 
α. Θ πλθρωμι του «βϋ ςυμβαλλομζνου» κα γίνεται με χρθματικό ζνταλμα που κα εκδοκεί με βάςθ τα νόμιμα δι-
καιολογθτικά. 



 

82 

 

                                                                                                                                                             
Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ του τιμολογίου πϊ-
λθςθσ από τον προμθκευτι. 
Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο ςχε-
τικό άρκρο του Ν. 4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ α-
παιτιςεων από το Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.). 
Θ υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων.  
 
β. Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ. 
 • ποςοςτό 2% επί του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του Φ.Ρ.Α. και κάκε άλλου ποςοφ παρα-
κρατοφμενου υπζρ τρίτων, ςφμφωνα με τθν αρίκμ. ΔΥ6α/Γ.Ρ./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. ςε εφαρμογι του άρ-
κρου 3 του  Ν. 3580/2007. 
• ποςοςτό 0,07%,  Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων βάςει του Ν. 4013/2011 όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν 4072/2012 άρκρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρκρο 61 και το Ν. 4412/2016 
παρ. 7 του άρκρου 375 «τροποποιοφμενεσ διατάξεισ», που υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων 
και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Θ εν λόγω κράτθςθ υπόκειται ςε τζλοσ 
χαρτοςιμου 3% (πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ επ’ αυτοφ). 
• Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ 8%. 
• Κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ) παρ.3 του άρκρου 350 
του ν.4412/16. 
Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά και δεν υπόκεινται 
ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ κατά το χρόνο ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και για το χρόνο ιςχφοσ των νομίμων 
παρατάςεων. 
 
ΑΚΟ 5 
ΡΟΛΝΛΚΕΣ ΘΤΕΣ 
1.Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζ-
χρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ρι-
τρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ ςυνολι-
κισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, 
επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκε-
ςμα, 
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για υ-
πζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ 
ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ 
ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 
2.Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
3.Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 
         Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςφζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, 
δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν ενιργθςαν ακζμιτα, 
παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςουν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζ-
λεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.  
  Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ εκ μζρουσ του προςφζροντα μζχρι τθ λιξθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ ακεραιότθ-
τασ καταλαμβάνουν όλα τα μζλθ αυτισ, ςε περίπτωςθ κοινοπραξίασ.                                 
        
ΑΚΟ 6 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1.Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα 
Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ. 
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2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν το ζργο του (τακτικζσ και 
ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 
3.Ο  Ανάδοχοσ  κα  είναι  πλιρωσ  και  αποκλειςτικά  μόνοσ  υπεφκυνοσ  για  τθν  τιρθςθ  τθσ  ιςχφουςασ νομοκεςί-
ασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε περί-
πτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςτα-
ςι τθσ. 
4.Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται μζςα 
ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα α-
ναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
5.Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα ςχετικά   
άρκρα   τθσ   παροφςασ,   εκτελϊντασ   προςθκόντωσ   όλεσ   τισ   επιμζρουσ   εργαςίεσ,   που   αυτό περιλαμβάνει, 
διακζτοντασ Ομάδα Ζργου με τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. 
6.Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και φζρει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, που προβλζπονται ι απορρζουν από τθν πα-
ροφςα Σφμβαςθ και το Νόμο και ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, που κα 
αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. 
7.Ο Ανάδοχοσ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν 
να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ ανακζτουςασ Αρχισ. 
8.Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ, που απορρζουν 
για αυτόν από τθν παροφςα. 
9.Ο Ανάδοχοσ δεν ζχει αρμοδιότθτα οφτε δικαίωμα επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα του νοςοκο-
μείου και ςυνεπϊσ δεν αποκτά πρόςβαςθ ςε δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, ιδίωσ αςκενϊν. 
10.Ο Ανάδοχοσ προςαρμόηεται πλιρωσ με τισ διατάξεισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων ΕΕ 
2016/679. 
 
ΑΚΟ 7 
ΑΝΩΤΕΑ ΒΛΑ 
1.Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο 
που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. Ωσ ανωτζρα βία νοείται κάκε γεγονόσ α-
πρόβλεπτο, το οποίο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν μπορεί να αποτραπεί ζςτω και με τθ λιψθ μζτρων άκρασ 
επιμζλειασ και ςφνεςθσ, ζνεκα του οποίου κακίςταται ανζφικτο ςτον Ανάδοχο να προβεί ο ίδιοσ ι μζςω τρίτων 
ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του.  
2.Σε εφαρμογι του άρκρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μζςα ςε διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν 
από τότε που ζλαβε χϊρα το γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία να το αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτο 
Νοςοκομείο τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν προςκομίςει τζτοια ςτοιχεία 
ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθ ςυνδρομι λόγου ανωτζρασ βίασ  για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατι-
κϊν του υποχρεϊςεων.  
3.Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του Αναδόχου και 
μπορεί να επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, δεν ςυνιςτοφν λόγουσ ανω-
τζρασ βίασ.  
 
ΑΚΟ 8 
ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα διενεργείται από  επόπτθ, υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ,  που κα 
οριςτεί με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
ΑΚΟ 9 
ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
Θ παραλαβι των παρεχομζνων υπθρεςιϊν κα γίνει από τριμελι επιτροπι που κα ςυγκροτθκεί από τθν ανακζτου-
ςα αρχι.  Ζργο τθσ επιτροπισ είναι θ διενζργεια του απαιτοφμενου ελζγχου για τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, θ ειςιγθςθ για τθ λιψθ των επιβε-
βλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και θ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ.  
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ΑΚΟ 10 
ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ  
Θ παροφςα ςφμβαςθ καταργεί οποιαδιποτε γραπτι ι προφορικι ςυμφωνία που αφορά τα παραπάνω προγράμ-
ματα και ζγινε πριν τθν υπογραφι τθσ. Οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, γίνεται μόνο εγγρά-
φωσ και μετά από ςυμφωνία όλων των ενδιαφερομζνων.  
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατ’ εξαίρεςθ ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζ-
ναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν καταβολι Συμβατικοφ Τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, ςε Τρά-
πεηα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα. 
Θ παροφςα ςφμβαςθ, διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ και κάκε διαφορά που δεν κα διευκε-
τθκεί από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα των δικαςτθρίων Θεςςαλονίκθσ. 
Επιπροςκζτωσ θ ΕΤΑΙΕΙΑ οφείλει να τθρεί πολιτικι και διαδικαςίεσ για τυχόν προςωπικά δεδομζνα των πελατϊν 
τθσ, να ακολουκεί τισ διαδικαςίεσ του Κανονιςμοφ ΕΕ 679/2016 (GDPR), να εφαρμόηει οργανωτικά και τεχνικά μζ-
τρα προςταςίασ τουσ και να λειτουργεί πάντα με γνϊμονα τθν διαφάνεια και να ενθμερϊνει το Νοςοκομείο για 
κάκε πικανι ζλλειψθ που μπορεί να εντοπίςει. 
 
«Λόγω τθσ πανδθμίασ του covid-19 και των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που επικρατοφν, ςε περίπτωςθ που οι τεχνικοί 
του αναδόχου χρειαςτεί να επιςκεφτοφν τμιμα ςτο οποίο νοςθλεφονται φποπτα ι επιβεβαιωμζνα κροφςματα 
τθσ νόςου, το νοςοκομείο είναι υποχρεωμζνο να τουσ παρζχει όλον τον απαραίτθτο – προβλεπόμενο προςτα-
τευτικό εξοπλιςμό για να διαςφαλιςτεί θ υγεία των τεχνικϊν.» 
 
Για τα παραπάνω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ  ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, και αφοφ αναγνϊςκθκε, ανα-
γνωρίςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται νόμιμα από δφο ςυμβαλλομζνουσ.   Από τα πρωτότυπα το ζνα πιρε ο 
«βϋ ςυμβαλλόμενοσ». 
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