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 ΥΓΕΛΟΝΟΜΛΚΘ ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 
ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 

«Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ»  
ΟΓΑΝΛΚΘ ΜΟΝΑΔΑ«Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 

 
Κεςςαλονίκθ,  29-10-2021 

ΤΜΘΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ 
ΓΑΦΕΛΟ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ 

       ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ: Βόηιου Αλεξάνδρα  
                                                                                                  Τθλ:2313308154 

 

Ανοιχτόσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ για  τθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ των μθχανολογικϊν 
εγκαταςτάςεων κτιρίων οικονομικισ χριςθσ 2022 και 2023, CPV: 50712000-9 ςε εφαρμογι του 
προγράμματοσ προμθκειϊν ζτουσ 2021, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ για (1) ζτοσ 60.483,87€ χωρίσ 
ΦΡΑ, ιτοι 75.000,00€ με ΦΡΑ και δικαίωμα προαίρεςθσ για (1) ζνα επιπλζον ζτοσ, ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 120.967,74€ χωρίσ ΦΡΑ, ιτοι 150.000,00€ με το ΦΡΑ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, με τθν πλζον  ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) του Γ.Ν.Κ. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓ. 
ΔΘΜΘΤΛΟΣ», οργανικι μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ». 

   
                                             «Συςτθμικόσ αρικμόσ - ΚΩΔΛΚΟΣ ΕΣΘΔΘΣ 141807» 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

Επωνυμία Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 999476217 

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ 1015.E00216.00056 «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 

1015.Ε00217.00063 «ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΜΥΝΘΣ 41 

Ρόλθ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 54635 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS ELL 522 

Τθλζφωνο 2310 308154 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) promitheies@gennimatas- thess.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Βόηιου Αλεξάνδρα 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.gennimatas-thess.gr  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  Νοςοκομείο  και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ ςτον Υποτομζα τθσ Κεντρικισ 
Κυβζρνθςθσ (ΝΡΔΔ)   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Ραροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr ) του ΕΣΘΔΘΣ με ςυςτθμικό αρικμό για τθν ΚΩΔΛΚΟ 
ΕΣΘΔΘΣ  141807 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 
Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr ) 
του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL): 
www.promitheus.gov.gr  και   www.gennimatas-thess.gr και από το Γραφείο Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου 
ςτο τθλζφωνο και ςτισ διευκφνςεισ που ςθμειϊνονται παραπάνω.  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ με τον ςυςτθμικό αρικμό 141807 κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 
4412/16. Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό των 2022 & 2023 του Νοςοκομείου. 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει των κωδικό  Αρικμό Εξόδων ΚΑΕ: 0879 και ζχουν εκδοκεί οι ςχετικζσ 
δεςμεφςεισ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 2021 (2022 & 2023)  με τισ εξισ αποφάςεισ: 

- 12671/24-09-21 ΑΔΑ: 62ΘΘ46904Κ-ΨΛ6 απόφαςθ ανάλθψθ υποχρζωςθσ τθσ οργανικισ μονάδασ «Γ. Γεννθματάσ» 
& τθν 11512/24-09-21 ΑΔΑ: ΩΜΥ04690Β1-ΜΒΛ απόφαςθ ανάλθψθ υποχρζωςθσ τθσ οργανικισ μονάδασ «Ο Άγιοσ 
Δθμιτριοσ»  

http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.gennimatas-thess.gr/




 

Σελίδα 5 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  αποτελεί θ ανάκεςθ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ των μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων 
κτιρίων οικονομικισ χριςθσ 2022 και 2023, CPV: 50712000-9 ςε εφαρμογι του προγράμματοσ προμθκειϊν ζτουσ 
2021, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ για (1) ζτοσ 60.483,87€ χωρίσ ΦΡΑ, ιτοι 75.000,00€ με ΦΡΑ και δικαίωμα 
προαίρεςθσ για (1) ζνα επιπλζον ζτοσ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 120.967,74€ χωρίσ ΦΡΑ, ιτοι 
150.000,00€ με το ΦΡΑ, ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, με τθν πλζον  ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) του  Γ.Ν.Θ. « Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΘΜΘΤΙΟΣ», (οργανικι μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & και οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ»)        

Οι υπό ανακζτουςεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτο ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 
(CPV) : 

 

Α/Α 
ΚΩΔΛΚΟΛ ΤΟΥ ΚΟΛΝΟΥ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ 
ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV) 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ 

1 50712000-9 
Υπθρεςίεσ επιςκευισ & Συντιρθςθσ Μθχανολογικϊν 
Εγκαταςτάςεων Κτιρίου 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ κα πραγματοποιθκεί μετά από θλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνιςμό με ζνα ςυςτθμικό αρικμό με 
κριτιριο κατακφρωςθσ ςτο κακζνα τμιμα ακολοφκωσ: 

 Συντιρθςθ Δικτφου Ρυρανίχνευςθσ τθσ οργανικισ μονάδασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ 
ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 

 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 Θ/Η των οργανικϊν μονάδων «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
 Συντιρθςθ λεβιτων για τισ ανάγκεσ τθσ οργανικισ μονάδασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ 

ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
 Ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ Φ. Αερίου των οργανικϊν μονάδων «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
 Συντιρθςθ αποχετεφςεων για τισ ανάγκεσ των οργανικϊν μονάδων «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ 

ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
 Συντιρθςθ ψυγείων για τισ ανάγκεσ τθσ οργανικισ μονάδασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 
 Συντιρθςθ δικτφου Αερίων για τισ ανάγκεσ των οργανικϊν μονάδων «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ 

ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
Αναλυτικισ Δαπάνθσ βάςει του παρακάτω πίνακα 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ 

Γ. 
ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ 

Ο ΑΓΛΟΣ 
ΔΘΜΘΤΛΟΣ 

ΕΤΘΣΛΑ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΕΤΘΣΛΑ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΡΟΑΛΕΣΘΣ 

ΜΕ ΦΡΑ ΜΕ ΦΡΑ ΜΕ ΦΡΑ ΜΕ ΦΡΑ 

1 
Συντιρθςθ Δικτφου 
Ρυρανίχνευςθσ 

4.800,00 € 1.200,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

2 Συντιρθςθ Ανελκυςτιρων 2.700,00 € 1.800,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 

3 
Συντιρθςθ  τθλεφωνικοφ 
κζντρου 

6.300,00 € 
 

6.300,00 € 6.300,00 € 

4 Συντιρθςθ κλιματιςτικϊν 8.800,00 € 6.800,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 

5 Συντιρθςθ Θ/Η 6.900,00 € 4.400,00 € 11.300,00 € 11.300,00 € 

6 Συντιρθςθ Λεβιτων 8.100,00 € 5.400,00 € 13.500,00 € 13.500,00 € 

7 Ριςτοποιθτικό Φ. Αερίου 2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

8 Συντιρθςθ αποχετεφςεων 1.800,00 € 1.800,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 





 

Σελίδα 6 

9 Συντιρθςθ ψυγείων 2.200,00 € 
 

2.200,00 € 2.200,00 € 

10 Συντιρθςθ Δικτφου Αερίων 4.800,00 € 3.200,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 

  ΣΥΝΟΛΑ  48.400,00 € 26.600,00 75.000,00 € 75.000,00 € 

 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ για (1) ζτοσ 60.483,87€ χωρίσ ΦΡΑ, ιτοι 75.000,00€ με ΦΡΑ και δικαίωμα 
προαίρεςθσ για (1) ζνα επιπλζον ζτοσ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 120.967,74€ χωρίσ ΦΡΑ, ιτοι 
150.000,00€ με το ΦΡΑ, ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, (διάςτθμα μζςα ςτο οποίο οι 
τιμζσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα παραμείνουν ςτακερζσ) για τθν εφρυκμθ λειτουργία του Νοςοκομείου Γ.Ν.Κ. 
«Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ», και τθ διαςφάλιςθ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ.                                

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι_ΜΕΟΣ 
Α & Β  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, αποκλειςτικά 
βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) ανά υπθρεςία. 

Καμία ανακεϊρθςθ των τιμϊν δεν προβλζπεται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα τμιματα 

Για τα είδθ των  τμθμάτων του Συςτθμικοφ αρικμοφ 141807, θ ανάκεςθ κα γίνει ςτον οικονομικό φορζα που κα 
προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ςτο ςφνολο των υπθρεςιϊν ανά τμιμα, με τθν προχπόκεςθ ότι οι 
προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ  καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ – απαιτιςεισ τθσ προμικειασ. 

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: 

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

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό 
πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ 
για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

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

- του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) (κατά περίπτωςθ) 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχηµατιςµοί και εναρµόνιςη του νοµοθετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τησ Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τησ 16ησ Απριλίου 2014 
για την ζκδοςη ηλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δηµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ διαφάνειασ και την αποτροπή καταςτρατηγήςεων κατά 
τη διαδικαςία ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαςτικοποίηςη  μετοχϊν 
Ελληνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάληψησ ζργων ή προμηθειϊν του Δημοςίου 
ή των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δημόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ 
και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηςη των μητρϊων του 
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ 
εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α) των μθ 
«ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό καθεςτϊσ» 
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Κατά περίπτωςθ:  

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςησ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τησ Α.Ε.Π.Π.» 

- τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : “φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)” (Β’ 1781)  

- τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» 

- τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Τιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

- τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων».  

- τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ» (ΑΔΑ: 
ΨΤΟ46ΜΤΛ-Χ92 

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

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

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

- 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», 

- 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»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»  

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

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των 
άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα»,  

- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των 
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 
Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

 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 
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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. 

 Ο ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Ρερί Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ. 

 Ο ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ  Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ134/18-6-2007). 

 Ο ν. 3918/2011 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο Σφςτθμα Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε, 
ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα. 

 Ο ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ –Νζα εταιρικι μορφι- 
Σιματα- Μεςίτεσ Ακινιτων- φκμιςθ Θεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ, Μζροσ 
Δεφτερο, Νζα εταιρικι μορφι: Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΙΚΕ). 

 Ο ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ)  «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και 
λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

 Το υπ’ αρικμ. πρωτ. 2891/24-7-2015 ζγγραφο τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ περί υποχρεωτικισ 
διαδικαςίασ ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και προτφπων για όλουσ τουσ δθμόςιουσ φορείσ υγείασ. 

 Το υπ’ αρικμ. πρωτ. 3512/14-9-2015 ζγγραφο τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ περί διευκρινιςεων 
αναφορικά με τθ διαδικαςία και τισ απαιτιςεισ τθσ ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και προτφπων. 

 Το υπ’ αρικμ. πρωτ. 4978/15-12-2015 ζγγραφο τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ αναφορικά με τθν 
διαδικαςία ζγκριςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και προτφπων. 

 Ο ν.4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Αϋ/08.08.2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει 
ςιμερα. 

 Τον Ν. 4542/2020 (ΦΕΚ 95/Α/01-06-2018) «Κφρωςθ τθσ Συμφωνίασ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ  Ελλθνικισ 
Δθμοκρατίασ και τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ, ενεργϊντασ μζςω του περιφερειακοφ Γραφείου τθσ για 
τθν Ευρϊπθ, για τθν τροποποίθςθ τθσ Συμφωνίασ Υποδοχισ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςι τθσ» 

 Τον Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 
πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ 
αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» 

Των Αποφάςεων (Ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν παροφςα Διακιρυξθ) 

- H υπϋαρικμ. πρωτοκ. 10704/20-08-21 ΑΔΑ: ΩΘΒΜ46904Κ-4ΛΤ Απόφαςθ Διοικθτι περί ςυγκρότθςθσ 
επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και αναγκϊν και τροποποίθςθ αυτισ με το υπϋαρικμ. πρωτοκ. 
12611/24-09-21 για τθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν επιςκευισ και ςυντιρθςθσ των μθχανολογικϊν 
εγκαταςτάςεων κτιρίων του  ΓΝΘ ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ», (οργανικι μονάδα «Γ. 
ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ») 

- Το Απόςπαςμα Ρρακτικϊν τθσ 7θσ/κ9ο/ 15-04-2021 Τακτικισ Συνεδρίαςθσ ΔΣ του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – 
Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ», περί Ζγκριςθσ Ρρογραμματιςμοφ Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν διαχειριςτικοφ ζτουσ 
2021 

- Τθν υπ αρίκμ. 12671/24-09-21 ΑΔΑ: 62ΘΘ46904Κ-ΨΛ6 απόφαςθ ανάλθψθ υποχρζωςθσ τθσ οργανικισ 
μονάδασ «Γ. Γεννθματάσ» & τθν 11512/24-09-21 ΑΔΑ: ΩΜΥ04690Β1-ΜΒΛ απόφαςθ ανάλθψθ υποχρζωςθσ 
τθσ οργανικισ μονάδασ «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» ςτον ΚΑΕ: 0879 

- Το από 27-09-21 πρακτικό ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν  

- Τθν  υπϋαρικμ. 17θ/13ο/30-09-21 ΑΔΑ 6ΨΓ846904Κ-Ψ08 τθσ Τακτικισ Συνεδρίαςθσ του ΔΣ  περί ζγκριςθσ 
ςκοπιμότθτα και διενζργεια του Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν 
επιςκευισ και ςυντιρθςθσ των μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων κτιρίων και επικφρωςθ του πρακτικοφ 
ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν του εν λόγω διαγωνιςμοφ, του  ΓΝΘ ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΘΜΘΤΙΟΣ», (οργανικι μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ») 
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- Τθν υπ αρικμ. πρωτ. Γ4β/Γ.Ρ. οικ.2076/14-01-2020 (ΦΕΚ 34 /18-01-2020/τ.Υ.Ο.Δ.Δ). Απόφαςθ του 
Υπουργοφ Υγείασ  περί διοριςμοφ νζασ   Αναπλθρϊτριασ  Διοικιτριασ κ. Τραοφδασ  Βαςιλικισ του Γ.Ν.Θ. «Γ. 
ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» με αρμοδιότθτα ςτθν Οργανικι Μονάδα Ζδρασ  «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΘΜΘΤΙΟΣ » 

- Τθν υπϋαρικμ. πρωτ. Γ4β/Γ.Ρ. οικ.2755/16-01-2020 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ και  θ οποία εκδόκθκε 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 32 /17-01-2020/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.). με τθν οποία 
διορίςτθκε ο Αναπλθρωτισ Διοικθτισ Ραπαδόπουλοσ Νικιτασ του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΘΜΘΤΙΟΣ» με αρμοδιότθτα ςτθν Οργανικι Μονάδα Ζδρασ  «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ »  

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι 15/11/2021 και ϊρα 15:00 

ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘΣ 
ΣΤΟ 
Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ 
ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 
ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ 
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ  
 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΕΝΑΞΘΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΛΘΞΘΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘΣ 
ΣΥΣΤΘΜΛΚΩΝ 
ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΩΝ 

www.promitheu
s.gov.gr 

29Οκτωβρίου  2021  

Θμζρα: Ραραςκευι 

 

 

29 Οκτωβρίου 2021  

Θμζρα: Ραραςκευι 

29 Οκτωβρίου 2021  

Θμζρα: Ραραςκευι 

15 Νοεμβρίου  
2021 

Θμζρα: Δευτζρα  

15:00μμ 

18 Νοεμβρίου 
2021 

Θμζρα: Ρζμπτθ 

10:00πμ 

 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr)  

1.6 Δθμοςιότθτα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε τουσ ςυςτθμικοφσ αφξοντεσ αρικμοφσ  

- «Συςτθμικόσ αρικμόσ - ΚΩΔΛΚΟΣ ΕΣΘΔΘΣ 141807»   

και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 
4412/2016 :  

- ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

- ΘΜΕΘΣΙΑ ΤΟΡΙΚΘ ΤΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

 Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 76 
του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και 
ςτουσ φορείσ; 

 Εμπορικό –Βιομθχανικό Επιμελθτιριο  

Α. Θεςςαλονίκθσ 

Β. Ακθνϊν 

 Βιοτεχνικό - Επαγγελματικό Επιμελθτιριο 

 Α. Θεςςαλονίκθσ 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL):   
www.gennimatas-thess.gr  

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι 

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/
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

2.1.1 Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,  είναι τα ακόλουκα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

2. θ παροφςα διακιρυξθ με  αρ. 15θ/2021 Διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ αυτισ 

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

4. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ  

2.1.2 Δπικοινωνία - Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ύμβαζηρ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι 
ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ 
Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr ). 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 7 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ 
ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 
πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι 
από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό 
πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό 
αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

 Θ ανακζτουςα αρχι 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) όταν, 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) όταν 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, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 
υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με τθ μθ 
φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο 
κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..  

 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα 
με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και 
ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν 
να υποβάλλονται ςε άλλθ 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 των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. 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 Τ.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 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, 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 περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

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

Υποδείγματα των  ςχετικϊν εγγυιςεων παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα ΙV- Υπόδειγμα εγγυθτικϊν επιςτολϊν 
 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ 
Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται 
προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία 
υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν 
και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ 
ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν 
δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 
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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, 5, 6 και 7 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. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι 
ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν 
που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, 
τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ. 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 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. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ίςθ με το 2% επί τθσ 
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, μθ ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και 
παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

ΑΝΑΛΥΤΛΚΑ: 

Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΛΔΩΝ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΧΩΛΣ 

ΦΡΑ 

ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ 
2% 

1 Συντιρθςθ Δικτφου Ρυρανίχνευςθσ 4.838,71 € 96,77€ 

2 Συντιρθςθ Ανελκυςτιρων 3.629,03 € 72,58€ 

3 Συντιρθςθ  τθλεφωνικοφ κζντρου 5.080,65 € 101,61€ 

4 Συντιρθςθ κλιματιςτικϊν 12.580,65 € 251,61€ 

5 Συντιρθςθ Θ/Η 9.112,00 € 182,24€ 

6 Συντιρθςθ Λεβιτων 10.887,01 € 217,74€ 

7 Ριςτοποιθτικό Φ. Αερίου 3.225,81 € 64,52€ 

8 Συντιρθςθ αποχετεφςεων 2.903,23 € 58,06€ 

9 Συντιρθςθ ψυγείων 1.774,19 € 35,48€ 

10 Συντιρθςθ Δικτφου Αερίων 6.451,61 € 129,03€ 

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν 
τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, ςε 
κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από 
γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν 
παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 
ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 
3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν 
ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ 
προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από 
τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι 
των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

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 αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα εγκλιματα:  

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), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα (εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι 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 παρ. 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 ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν 
προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ Οδθγίασ 
(ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με τθν 
καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 
198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 
(δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ 
κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι 
με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ 
Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι 
απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 
αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-
35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 20θσ 
Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν 
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν 
κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 
2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

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), και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του 
Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

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

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ 

διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 

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

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

απόφαςθ.  

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  

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. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί 
λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

Δεν αποκλείεται ο 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 ςτο 
μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο  οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 
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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 παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχϊν 
που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

 (β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 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 ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ 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) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων και άλλων 
διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, 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, ςφμφωνα με όςα ορίηονται 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 
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν 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 τθσ παραγράφου 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 με απατθλό τρόπο 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 ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό γεγονόσ.  

2.2.3.5. Δεν αφορά ςτθν παροφςα Διακιρυξθ - Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ  

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 
και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ,  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). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να 
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καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει 
τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και 
ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για 
τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται 
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 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 τθν 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, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα 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. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω 
οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ 
του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

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 μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επαγγελματικό 
μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία   

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν απαιτείται να παρζχουν ςτοιχεία που αφοροφν τθν οικονομικι και χρθματιοικονομικι 
επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτει ικανοποιθτικι τεχνικι ικανότθτα, δθλαδι γνϊςθ και εμπειρία, ςχετικι 
με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ. Ο οικονομικόσ φορζασ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ 
προχπόκεςθ 

ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

- Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να ζχει υλοποιιςει τουλάχιςτον δφο παρόμοιεσ υπθρεςίεσ τθν τελευταία τριετία 
εκ των οποίων τουλάχιςτον το ζνα να αφορά ςε εξοπλιςμό/υπθρεςίεσ και προχπολογιςμό αντίςτοιχου φψουσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  
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- Για τθ βεβαίωςθ τθσ φφςθσ και του φψουσ των ζργων οι υποψιφιοι καλοφνται να κατακζςουν τισ ςχετικζσ 
ςυμβάςεισ ι βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/επιχειριςεισ που να τεκμθριϊνουν τα 
ηθτοφμενα. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Πςον αφορά ςτθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ και ςτθν εφαρμογι ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με πιςτοποιθτικά ποιότθτασ, που εκδίδονται από 
επίςθμα γραφεία ποιοτικοφ ελζγχου ι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, που να 
βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ εκ μζρουσ του προςφζροντοσ, Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ, ςφμφωνα με 
το πρότυπο ISO 9001:2015 (ι νεότερθσ ζκδοςθσ) ι άλλο ιςοδφναμο κακϊσ και κάκε άλλο πιςτοποιθτικό 
όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Λ - ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΣΔΛΑΓΑΦΕΣ – ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, το οποίο κα πρζπει να προςκομιςτεί μαηί με τθν προςφορά.  

Επίςθσ οι προςφζροντεσ κα πρζπει να υποβάλλουν πιςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ ι άλλα αποδεικτικά μζςα με τα 
οποία να αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςι τουσ με ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
ι τθ λιψθ ςυγκεκριμζνων μζτρων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ διαπιςτευμζνουσ από 
ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα 
αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ 
φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ 
για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα 
προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ 
παραγράφου 2.2.5) και τα 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.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα 
επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να 
ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για 
τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 
τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείσ και 
αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

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

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ 
φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.. 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, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ από τθν ςχετικι 
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να 
αντικαταςτακεί εκ νζου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που o προςφζρων 
αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 
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τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ 
φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

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 δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, 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 ). 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) 
τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα με το 

παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι τθν 

θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν 

αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.  

2.2.9.1 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. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα II – ΕΕΕΣ, το οποίο ιςοδυναμεί με 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1. 

Στισ περιπτϊςεισ όπου θ προσ ανάκεςθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια επιλογισ ποικίλλουν 
από τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΕΕΕΣ για κάκε τμιμα (ι ομάδα τμθμάτων με τα ίδια κριτιρια 
επιλογισ.  

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να υποβάλλονται 
προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο 
οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ 
ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με 
το ΕΕΕΣ. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 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. 
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ 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. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε ςχζςθ με 

τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςθσ και 

ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν ςφναψθ 

ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, 

όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ 

εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ 

παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. α’ 
και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, 
ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο 
ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα  

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 
δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε 
οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, 
όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

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. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα 
αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

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. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 
τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4. 

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

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι 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 
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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. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

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 τθν παράγραφο 2.2.3.2 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   

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ 
αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  

ii)  Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii)  Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει 
εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν 
τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν 
ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί 
μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται 
επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ 
εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ 
τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 

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) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ ςε 
βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

B.2.  Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ 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 
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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 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 οικείο επαγγελματικό 
μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.ΜΘ. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ 
ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από 
αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

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. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν - παραμζνει για λόγουσ αρίκμθςθσ 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ςχετικζσ 
ςυμβάςεισ ι βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ / επιχειριςεισ που να τεκμθριϊνουν τα 
ηθτοφμενα 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν επίςθμα 
γραφεία ποιοτικοφ ελζγχου ι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, που να βεβαιϊνουν τθν 
τιρθςθ εκ μζρουσ του προςφζροντοσ, Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 
9001:2015 (ι νεότερθσ ζκδοςθσ) ι άλλο ιςοδφναμο και ότι πιςτοποιθτικό αναφζρεται ςτο Ραράρτθμα Α 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, το οποίο κα πρζπει να προςκομιςτεί μαηί με τθν προςφορά. Επίςθσ οι 
προςφζροντεσ κα πρζπει να υποβάλλουν πιςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ ι άλλα αποδεικτικά μζςα με τα 
οποία να αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςι τουσ με ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ ι τθ λιψθ ςυγκεκριμζνων μζτρων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. (όπου απαιτείται) 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και 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,  εκτόσ αν αυτό 
φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) 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 ςτο 
ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα 
(30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό πιςτοποιθτικό 
μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.   

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, 
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε πρόςωπο 
πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- πρακτικό του 
αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ 
εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται 
εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
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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. Ειδικϊσ όςον αφορά τθν 
καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ 
βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, 
υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

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 τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο 
(ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε 
περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ 
φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον 
διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να 
είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι 
λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ 
κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από κοινοφ με 
τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται με τουσ 
τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ ΙΙ του 
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, κα 
δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, 
δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.  

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ υπεργολάβων, 
ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ με αναφορά του 
τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ 
διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  
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Β.11. 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. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τιμισ. Θ κατακφρωςθ κα γίνει για το ςφνολο τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ανά τμιμα/υπθρεςία, με τθν 
προχπόκεςθ οι προςφερόμενεσ από αυτόν υπθρεςίεσ καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ – απαιτιςεισ τθσ 
ανάκεςθσ.   

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. 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 θ προςφορά. 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα τμιματα/υπθρεςίεσ και με κριτήριο κατακύρωσης στο καθζνα 
ωσ ακολοφκωσ:  

 Συντιρθςθ Δικτφου Ρυρανίχνευςθσ τθσ οργανικισ μονάδασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ 
ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 

 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 Θ/Η των οργανικϊν μονάδων «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
 Συντιρθςθ λεβιτων για τισ ανάγκεσ τθσ οργανικισ μονάδασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ 

ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
 Ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ Φ. Αερίου των οργανικϊν μονάδων «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
 Συντιρθςθ αποχετεφςεων για τισ ανάγκεσ των οργανικϊν μονάδων «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ 

ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
 Συντιρθςθ ψυγείων για τισ ανάγκεσ τθσ οργανικισ μονάδασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 
 Συντιρθςθ δικτφου Αερίων για τισ ανάγκεσ των οργανικϊν μονάδων «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ 

ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
Αναλυτικισ Δαπάνθσ βάςει του παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ 
Γ ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΕΤΘΣΛΑ ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ ΦΡΑ ΜΕ ΦΡΑ ΜΕ ΦΡΑ 

1 Συντιρθςθ Δικτφου Ρυρανίχνευςθσ 4.800,00 € 1.200,00 € 6.000,00 € 

2 Συντιρθςθ Ανελκυςτιρων 2.700,00 € 1.800,00 € 4.500,00 € 

3 Συντιρθςθ  τθλεφωνικοφ κζντρου 6.300,00 € 
 

6.300,00 € 

4 Συντιρθςθ κλιματιςτικϊν 8.800,00 € 6.800,00 € 15.600,00 € 

5 Συντιρθςθ Θ/Η 6.900,00 € 4.400,00 € 11.300,00 € 

6 Συντιρθςθ Λεβιτων 8.100,00 € 5.400,00 € 13.500,00 € 

7 Ριςτοποιθτικό Φ. Αερίου 2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 

8 Συντιρθςθ αποχετεφςεων 1.800,00 € 1.800,00 € 3.600,00 € 

9 Συντιρθςθ ψυγείων 2.200,00 € 
 

2.200,00 € 
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10 Συντιρθςθ Δικτφου Αερίων 4.800,00 € 3.200,00 € 8.000,00 € 

  ΣΥΝΟΛΑ  48.400,00 € 26.600,00 75.000,00 € 

 

Ρροςφορζσ για μζροσ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν ανά τμιμα δεν κα γίνονται δεκτζσ, και κα απορρίπτονται. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά 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. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό 
φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ 
και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 
(Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με 
κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)», εφεξισ «Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ»  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο 
χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που 
προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να 
εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του 
άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με υπθρεςίεσ 
χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ ωσ 
άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 
ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι ρυκμίηει τα τθσ 
ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 
περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι προςφορά,  
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα ςτοιχεία εκείνα 
τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/2016. 
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 μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, 
τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 
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2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα θλεκτρονικά 
αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ τουσ ςτισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  εξάγουν 
αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι 
αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) 
υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και 
επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ 
επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  
ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί Φορείσ τα 
καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε ζντυπθ 
μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν 
φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),  

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ απλισ 
φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, 
εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, 
αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ και ωσ 
παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα 
οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και 
φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ 
για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςε 
ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να ηθτιςει τθ 
ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω 
Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι 
Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που 
ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» 
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(κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ, απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ 
διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 
2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, 
ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται 
για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.  

Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του 
άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 
παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται με 
ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το βάροσ 
απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ 
του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο οικονομικόσ 
φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε 
υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ 
τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα 
διαγωνιςμό. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι 
υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το 
ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, προςβάςιμου 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ 
υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το 
αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ διλωςθ, 
υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο 
θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

γ) Νομιμοποιθτικά ζγγραφα & Ραραςτατικά εκπροςϊπθςθσ.  

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, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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. 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

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 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 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 που κα είναι ςυρραμμζνα και αρικμθμζνα κατά 
φφλλο με ςυνεχι αρίκμθςθ. 

Σε περίπτωςθ που τα ζντυπα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να 
τοποκετθκοφν ςτο φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα (ομοίωσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο), με τθ 
ςυμπλθρωματικι ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του φακζλου. 

 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. 

 

Τα θλεκτρονικά τυχόν υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), που δφναται να υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι 
ι άλλθ γλϊςςα (Ν. 4412/16 άρκρο 92), κα πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό 
οίκο/εκδότθ τουσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται, από Υπεφκυνθ Διλωςθ ψθφιακά 
υπογεγραμμζνθ από τον οικονομικό φορζα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι προδιαγραφζσ και τα λοιπά ςτοιχεία των 
εν λόγω φυλλαδίων ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) του καταςκευαςτικοφ 
οίκου/εκδότθ ι ότι είναι τα επίςθμα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), του καταςκευαςτικοφ οίκου/εκδότθ. Τα 
ανωτζρω τεχνικά φυλλάδια επειδι είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα είτε από τον καταςκευαςτικό οίκο, είτε από τον 
οικονομικό φορζα βάςει τθσ ανωτζρω Υ.Δ., εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςισ τουσ ςε ζντυπθ μορφι. 

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

 Υπεφκυνθ Διλωςθ  του ν.1599/1986(Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 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. 

Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ- Ραράρτθμα ΛΛΛ 

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: 
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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. 

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) 

 

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 ανά 
τμιμα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ. 

 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ, τα παραπάνω ςτοιχεία πρζπει να υποβάλλονται ξεχωριςτά για 
κάκε μζλοσ τθσ. 
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

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, όπωσ ορίηεται 
κατωτζρω:  

Α. Τιμζσ 

Θ τιμι τθσ προςφοράσ δίνεται  ςε ευρϊ. 

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο οικονομικόσ φορζασ  
κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ ςε μορφι pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
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Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου ….% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ ….%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ 
προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Ραραρτιματοσ Ι, ΜΕΟΣ Β, 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. 

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

ςτιλθ) να αναγράψουν τισ τιμζσ του ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟΥ ΤΙΜΩΝ 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 

ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό κα δθλϊνεται ςε υπεφκυνθ διλωςθ. Ρροςφορζσ ανϊτερεσ του ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟΥ 

ΤΙΜΩΝ 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 καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν  

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. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ 
ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

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 
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 να παρατείνουν τθν 
προςφορά τουσ. 

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 αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν υποβάλλεται 
εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα 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 προςωρινοφ αναδόχου) 
τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, 
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αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι 
θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ και τα άρκρα 
102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) 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.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το κόςτοσ 
που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με τα 
αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  υποχρεϊςεισ τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ 
τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ 
πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία 
που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί 
πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών  

3.1.1 Ηλεκηπονική αποζθπάγιζη πποζθοπών 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» και 
του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν 18 /11 /21 και ϊρα 10:00πμ  

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ προςφζροντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται 
ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να 
υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και 
γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε 
ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το 
πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν 
ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό 
ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω πρακτικό. Θ 
απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ 
απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και 
κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων  των 
οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των 
αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 
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γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και ειςθγείται αιτιολογθμζνα 
τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 
Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν 
κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται 
ωσ μθ κανονικι.  

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 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου- Δικαιολογθτικά προςωρινοφ 
αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ 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 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.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από αυτόν ςε 
μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 τθσ 
παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ εργάςιμθ θμζρα 
από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με 
ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο 
αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι 
αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει 
τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, εντόσ δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, 
ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. Στθν 
περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ 
χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι 
τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν 
προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 
του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα 
αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του 
άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 
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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 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία , 
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 αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των 
λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων 
από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι 
οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (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 ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία 
ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι 
του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με όςα ορίηονται 
ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ 
λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

Επιςθμαίνεται ότι, Θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του 
διαγωνιςμοφ, μπορεί να κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα αγακϊν από 
αυτι που κακορίηεται ςε ποςοςτό που δεν υπερβαίνει το εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%) τθσ ποςότθτασ 
ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και το ογδόντα τοισ εκατό (80%)ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ 
ποςότθτασ 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

 3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 
του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι 
προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί 
με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, 
αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ. 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά,  
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β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 
του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 324 ζωσ 327 
του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, 
υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία 
δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 
4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο 
ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ 
οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου 
ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, 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. Αν 
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 
ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των 
άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ χρονικοφ 
διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται 
να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να 
αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και Οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ και 
ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 
παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει 
δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι 
προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του . 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν 
θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα 
μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα 
του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ 
αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν επομζνθ 
τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ 
τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ 
εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 
Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι 
περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το 
άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ 
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . Θ επιςτροφι του παραβόλου 
ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν 
προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο 
προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  μζςω τθσ 
λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το, 
προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ 
τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα 
ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ φάκελο 
τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί 
τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι 
αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από 
τθν κατάκεςι τουσ. 

δ) Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ 
το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων τθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι 
παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, 
τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου διοικθτικοφ 
δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ 
ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ 
αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι 
ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι 
ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
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Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ αίτθςθ 
αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  κοινοποίθςθ 
ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το αργότερο εντόσ τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται 
παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία 
άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που 
πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα 
(10) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται 
αυτοδικαίωσ θ ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ οι οποίεσ 
κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 1.9.2021, β) από 
παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ 
διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 ν. 4782/2021 , ςφμφωνα με τισ 
οποίεσ:  

Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των αποφάςεων 
τθσ ΑΕΡΡ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ του νόμου, 
τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι 
το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 
κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ 
αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά.  

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 τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, 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.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ 
προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου εδαφίου τθσ 
παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν 
μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) αν οι οικονομικζσ 
και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το 
υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ 
επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του 
άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ 
ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 
του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ι του 
τμιματοσ αυτισ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και θ οποία κατατίκεται μζχρι και τθν  
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ 
τθσ περ. θ (βλ. τθν παράγραφο 2.1.5. τθσ παροφςασ), και, επιπλζον, τον τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ, εφόςον ο τελευταίοσ είναι γνωςτόσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα IV 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 οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ πραγματοποιείται και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφεται μετά από τθν 
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν.  

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παροχι, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται μετά από τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

Αν οι υπθρεςίεσ είναι διαιρετζσ και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του τμιματοσ τθσ 
υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

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 Αϋ. 

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. 

   
4.3.2. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα 
εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε κατάςταςθ 
(ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων 
κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των 
νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που 
εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν 
ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι 
δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

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 
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. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει 
ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια -τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, προβλζπονται ςτο ςθμείο αυτό όροι 
ςχετικά με τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ αντικατάςταςισ του. 

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 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, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότθςθσ του 
αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 216 του ν. 4412/2016.  

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 4412/2016 και 
τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, 
πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά 
κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ 
όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ριτρα 
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υποκατάςταςθσ).  Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται, εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ 
πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον επόμενο 
υποψιφιο κατά ςειρά κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία. 

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. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα αδικιματα που 
αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από 
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ 
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν 
βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ 
ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε 
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ ακεραιότθτασ τθσ 
παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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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. 

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. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν 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 Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεωνβ) 
Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, 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 του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, 
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.  

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από 
τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν:   

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςι τουσ μζςα 
ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 217 
περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και τθν παράγραφο ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ (γ), θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 
4412/2016  και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, 
προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία 20 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ 
προκεςμία, που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ 
μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
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Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ:  

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) Επιπλζον, ςε βάροσ του αναδόχου μπορεί να επιβλθκεί και προςωρινόσ αποκλειςμόσ του από το ςφνολο των 
ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

5.2.2.  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, με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Άρκρο 218 του ν.4412/2016)  
 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ 
ςυνολικισ 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 εκπρόκεςμα, 

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 
υπζρβαςθ 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. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 
 

5.3 Γιοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηων ζςμβάζεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 
5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.2. (Διάρκεια ςφμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων – 
αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ 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 ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 
11 του άρκρου 221   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 απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γικαζηική επίλςζη διαθοπών 

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 
ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ 
παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι 
κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ 
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ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται 
αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  επιτροπι που 
ζχει ςυγκροτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι και θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο το 
οποίο είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα 
εκτζλεςθ όλων 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.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία 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 τθν 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 υπθρεςία 
που διοικεί τθ ςφμβαςθ 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 θμερολόγιο ςτο οποίο 
καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ 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. Το 
θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ 
για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι 
εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του 
αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) χρόνο με δικαίωμα προαίρεςθσ  για ακόμα  ζνα(1)  επιπλζον 
ζτοσ το οποίο διάςτθμα δθλαδι ξεκινά από τθν θμερομθνία από τθν θμερομθνία που ορίηεται ςτο ςυμφωνθτικό 
και λιγει ςε ζνα ζτοσ.  

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 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3  Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 και τθν περ. δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, κατά τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι - ΜΕΟΣ Α τθσ παροφςασ.  

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και  εκπρόςωποσ του αναδόχου. 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 αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε 
ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

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

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 
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 παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό 
πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

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

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του 
παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 2 ι 
πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 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 
αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ 
τθσ παραγράφου 6.3.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και 
καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και 
τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων , με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 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. 

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  Αναπροςαρμογι τιμισ  

Δεν προβλζπεται ςτθ παροφςα διακιρυξθ 

 

                   O Αναπλθρωτισ Διοικθτισ του Γ.Ν.Θ.                             Θ Αναπλθρϊτρια Διοικιτρια του Γ.Ν.Θ                                                                             

                  «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ»                       «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» 

                              Οργανικι Μονάδα Ζδρασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ»                  Οργανικι Μονάδα   «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» 

                                                                                          

                                                                                           

                       Ραπαδόπουλοσ Νικιτασ MD, MSc                                             Τραοφδα Βαςιλικι 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 
 
Υπηρεζίες ζσνηήρηζης ηφν μητανολογικών εγκαηαζηάζεφν κηιρίφν οικονομικής τρήζης 2022 και 2023, 

CPV: 50712000-9 ζε εθαρμογή ηοσ προγράμμαηος προμηθειών έηοσς 2021, προϋπολογιζθείζας δαπάνης 

για (1) έηος 60.483,87€ τφρίς ΦΠΑ, ήηοι 75.000,00€ με ΦΠΑ και δικαίφμα προαίρεζης για (1) ένα επιπλέον 

έηος, ζσνολικής προϋπολογιζθείζας δαπάνης 120.967,74€ τφρίς ΦΠΑ, ήηοι 150.000,00€ με ηο ΦΠΑ, 

ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ δικαιώμαηος προαίρεζης, με ηην πλέον  ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη 

προζθορά αποκλειζηικά βάζει ηιμής (ταμηλόηερη ηιμή) 

Αναλσηικά: 

 Συντιρθςθ Δικτφου Ρυρανίχνευςθσ τθσ οργανικισ μονάδασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ 
ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 

 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 Θ/Η των οργανικϊν μονάδων «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
 Συντιρθςθ λεβιτων για τισ ανάγκεσ τθσ οργανικισ μονάδασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ 

ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
 Ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ Φ. Αερίου των οργανικϊν μονάδων «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
 Συντιρθςθ αποχετεφςεων για τισ ανάγκεσ των οργανικϊν μονάδων «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ 

ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
 Συντιρθςθ ψυγείων για τισ ανάγκεσ τθσ οργανικισ μονάδασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 
 Συντιρθςθ δικτφου Αερίων για τισ ανάγκεσ των οργανικϊν μονάδων «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΛΟΣ 

ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  - 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

1) ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ  ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΥΑΝΛΧΝΕΥΣΘΣ ΚΑΛ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΕΔΑΣ 

«Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» ΚΑΛ ΤΘΣ ΟΓΑΝΛΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 

Θ εταιρεία κα αναλάβει τθ ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων Ρυρανίχνευςθσ και κατάςβεςθσ του Νοςοκομείου 

Ζδρασ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» και τθσ Οργανικισ Μονάδασ «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» με ειδικευμζνουσ τεχνικοφσ, που κα 

πραγματοποιοφν τριμθνιαίεσ επιςκζψεισ ςτισ  ανωτζρω  εγκαταςτάςεισ, για  να παρακολουκοφν τθν λειτουργία 

τουσ, να πραγματοποιοφν τισ απαιτοφμενεσ ρυκμίςεισ και αντικαταςτάςεισ αναλωςίμων, να υποδεικνφουν και να 

προβαίνουν ςτισ απαιτοφμενεσ αλλαγζσ ανταλλακτικϊν κακϊσ και τισ απαραίτθτεσ επιςκευζσ που κρίνονται 

αναγκαίεσ να γίνονται. 

Θ εταιρεία κα αναλάβει 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 
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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 ςυντιρθςθσ ι 

επιςκευϊν, κα υπάρχει απαραιτιτωσ και θ ςχετικι βεβαίωςθ εκ μζρουσ των υπευκφνων του Νοςοκομείου. 

Μετά τθν τοποκζτθςθ των καινοφργιων ανταλλακτικϊν , οςάκισ παρίςταται ανάγκθ και υπάρχει και θ ςφμφωνθ 

προσ τοφτο γνϊμθ του Νοςοκομείου, τα παλαιά φκαρμζνα αντικακιςτϊμενα  ανταλλακτικά, κα παραδίδονται 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 ςφνταξθ 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 επιλαμβάνεται τθσ 

βλάβθσ, όταν ειδοποιθκεί τθλεφωνικά ι με FAX από το Νοςοκομείο, εντόσ 24ωρου από τθν  ειδοποίθςθ. 

Οι προσ ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεισ περιλαμβάνουν: 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 

ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ ΚΑΛ ΡΥΑΝΛΧΝΕΥΣΘΣ 

 Σφςτθμα ειδοποίθςθσ πυρκαγιάσ ςτο κεντρικό κτιριο (μπουτόν, κουδοφνι (ςειρινα) 

ςυναγερμοφ, πίνακασ πυραςφάλειασ) 

 Σφςτθμα πυρανίχνευςθσ ςτο χϊρο των UPS ςτθ ΒϋΜΕΘ 

 Σφςτθμα πυρανίχνευςθσ ςτο χϊρο τθσ ΒϋΜΕΘ 

 Σφςτθμα πυρανίχνευςθσ ςτο χϊρο των Μαγειρείων 

 Σφςτθμα ςυναγερμοφ και πυρανίχνευςθσ ςτο χϊρο του Φαρμακείου 

 Σφςτθμα ςυναγερμοφ και πυρανίχνευςθσ ςτο χϊρο του SERVER 

 Σφςτθμα ςυναγερμοφ ςτο χϊρο του Ταμείου 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 

ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΥΑΝΛΧΝΕΥΣΘΣ 

 Ρίνακασ πυρανίχνευςθσ αναλογικόσ 34000 

 Επαναλθπτικόσ πίνακασ 

 Ανιχνευτισ καπνοφ οπτικόσ-κερμοδιαφορικόσ αναλογικόσ 

 Σειρινα ςυναγερμοφ αναλογικό 
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 Μπουτόν ςυναγερμοφ αναλογικό 

 Interface επιτιρθςθσ 

 Σφςτθμα Ρυρανίχνευςθσ ςτθ ΜΕΘ ( καλ. 309) 

 Σφςτθμα πυρανίχνευςθσ ςτθ ΜΕΘ χϊροσ εγκατάςταςθσ UPS 

 

     ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 

 Ρίνακασ πυρανίχνευςθσ – κατάςβεςθσ 

 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. 
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 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 ΑϋκαιΒϋςταδίου (flash, stopκ.λ.π.) 

 Ζλεγχο καλισ λειτουργίασ των εκρθκτικϊν πνευματικϊν εντολϊν και βαλβίδων 

 Ζλεγχο ενδείξεων φιαλϊν  

ΥΛΙΚΑ – ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 

 Ράςθσ φφςεωσ μπαταρίεσ. 

 Κομβία αναγγελίασ. 
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 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 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 

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. 

 

    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 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΕΔΑΣ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» ΚΑΛ ΤΘΣ ΟΓΑΝΛΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 

Θ ςυντιρθςθ των ανελκυςτιρων είναι υποχρεωτικι και κα πρζπει να εκτελείται ςφμφωνα με όςα περιγράφονται 

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 
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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 

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 λαμπτιρων, 

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 προορίηονται 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) 
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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 

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 διαμόρφωςθ τθσ 

προςφοράσ τουσ, πζραν όλων όςων αναφζρονται ςτο παρόν ζγγραφο. 

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





 

Σελίδα 54 

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

Τθλεπικοινωνιακόσ 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 KάρτεσISDN PRI 2 

5 Κάρτεσ 24SLS 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 

ςυντθροφμενων 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)τωνΤθλεφωνικϊν Κζντρων, 

 ςυμπεριλαμβανομζνων των αναβακμίςεϊν του  βλ. παραπάνω Ρίνακα 1. 

- Τισ εργαςίεσ τθλεςυντιρθςθσ και τθλεπρογραμματιςμοφ κατά κλιςθ. 

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

επιςκευισ ικελε απαιτθκεί κατά τθν αντιμετϊπιςθ πικανισ βλάβθσ, των καλυπτόμενων από τθ 

Σφμβαςθ 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 

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

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

παραπάνω 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 

λόγω 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 

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

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

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

 Το κόςτοσ αντικατάςταςθσ ςυςςωρευτϊν (αποταμιευτιρων θλεκτρικισ ενζργειασ) των Τθλεφωνικϊν 

Κζντρων 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 προγραμματιςμοφτου όλου Τθλεπικοινωνιακοφ 

Συςτιματοσ. 

 Τα αναλϊςιμα υλικά όπωσ χαρτί, μελανοταινίεσ, κεφαλζσ καταγραφικϊν,  

 καλϊδια    και   μορφοτροπείσθλεκτρακουςτικοφ    ςιματοσ  (κάψεσ,  

 μικρόφωνα, μεγάφωνα) των τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν, αςφάλειεσ  

 προςταςίασ τθλεφωνικϊν δικτφων, πλθκτρολόγια κλπ. 

 Το κόςτοσ αντικατάςταςθσ αςφρματων-ενςφρματων τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν λόγω παλαιότθτασ, 

καταςτροφισ ι απϊλειασ. 

 Το πρόςκετο κόςτοσ Αντικατάςταςθσ / Αναβάκμιςθσ προγραμμάτων , 

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

παλαιότθτασ ι μθ φπαρξθσ ανταλλακτικϊν ςτθν εγχϊρια ι διεκνι αγορά κακϊσ και 

Αναβάκμιςθσ ολόκλθρου του ςυςτιματοσ, που  γίνονται κατά απαίτθςθ του καταςκευαςτι 

για τθν υποςτιριξθ του ςυςτιματοσ, λόγω παλαιότθτασ.  
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 Το κόςτοσ για εργαςίεσ αποςφνδεςθσ-μεταφοράσ του ςυςτιματοσ ςε άλλο χϊρο ι επζκταςι του πζραν 

αυτϊν που αναφζρονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

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

Συςτθμάτων, προςδιοριηόμενεσ και απόλυτα ςχετιηόμενεσ με εςωτερικά αίτια ι δυςλειτουργίεσ ςε ζτερα 

παρόμοια με τα Coral Συςτιματα (επικοινωνίασ φωνισ) «ξζνα» προσ το αντικείμενο και τουσ όρουσ των 

παρουςϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

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

αμοιβαία αποδεκτζσ ιδιότθτεσ των ςυςτθμάτων Coralαλλά ςε τρίτουσ ενεργοφσ παροχικοφσ φορείσ.   

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

τάςεωσ προοριηόμενα για τθν αδιάλειπτθ  υποςτιριξθ των ςυςτθμάτων Coralπου 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 

διακζτουν 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 

αντικατάςταςθ ανταλλακτικϊν κεωρουμζνων αναγκαίων κατά τθν κρίςθ του “Συντθρθτι” και ςτθν κατά 

κλιςθ ςυντιρθςθ 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 

ανταλλακτικϊν ορίηονται επί των κατωτζρω: 

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

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

προβλθμάτων 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  υπερβαίνει τισ τρείσ (3) ϊρεσ. 

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

προτεραιότθτασ, πραγματοποιείται εντόσ 24ϊρου. 

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

τθλεφωνικά ι με τθ μζκοδο τθσ τθλεςυντιρθςθσ/τθλεδιαχείριςθσ. 

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

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

ςυντθροφμενα ςυςτιματα Coral για παροχι υπθρεςιϊν τθλεςυντιρθςθσ, είναι απεριόριςτοσ και οι εν λόγω 

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

λειτουργία των επιςκευαςμζνων πλακετϊν είναι απόλυτα ςφμφωνθ με αυτιν, που ορίηεται από τον 

καταςκευαςτικό 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 

εξουςιοδοτθμζνο άτομο ςτο ςυνοπτικό Βλαβολθπτικό Κζντρο του “Συντθρθτι”  ςε κινθτό τθλζφωνο. Σε περίπτωςθ 

τακτικισ 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 

μθχανικοφ και να τθν επιβεβαιϊςει γραπτά. 

Εάν θ επανόρκωςθ κάποιου πικανοφ προβλιματοσ απαιτιςει υπθρεςίεσ και υλικά που βρίςκονται εκτόσ 

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

το αναφερόμενο 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 

Κζντρου 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, 

δυνατότθτεσ αυτϊν.  

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

εξουςιοδοτθμζνα 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 
ΟC και ςχετικισ υγραςίασ 20-

80% μθ κορεςμζνθσ, αςφαλι από τθν πρόςβαςθ αναρμοδίων ατόμων. Επίςθσ κα πρζπει το ςφςτθμα να είναι 

ςυνδεδεμζνο 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. 
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Ρρόςκετα οφείλει να διαφυλάττει το απόρρθτο των επικοινωνιϊν ςεβόμενοσ τουσ κεμελιϊδεισ κανόνεσ περί 

προςταςίασ 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 

προβλζπονται από τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ αυτοφ. Μετά τθν λιξθ τθσ εγγφθςθσ ο 

νζοσ εξοπλιςμόσ 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”,  

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

ζννοια από κάκε ςυμβατικι               του υποχρζωςι, τον “Συντθρθτι”. Θ καταγγελία πρακτικά και 

ουςιαςτικά αρχίηει             να ιςχφει μετά τθν πάροδο 25 εργαςίμων θμερϊν από  τθσ γραπτισ αςκιςεωσ              

και κοινοποιιςεϊσ τθσ. 

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

Τθλεπικοινωνιακά ςυςτιματα και οφείλει να γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτθν αρμόδια Τεχνικι Υπθρεςία του 

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

ςυνολικισ 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 

ορίηονται τα Δικαςτιρια Θεςςαλονίκθσ . 

 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 x.xxx,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 
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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 

Ραρζδρου του ελεγκτικοφ ςυνεδρίου. 

Ο ςυντθρθτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. 

ΡΑΑΤΘΜΑ  

Οριςμοί 

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

αντικείμενο/α και υπό τουσ όρουσ που κακορίηει θ παροφςα με βάςθ τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και 

τθσ επιςτιμθσ.   

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 

βοθκιματα 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 

αποκατάςταςθ και τθν διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τουσ, μζςω του διακεςίμου 

τθλεπικοινωνιακοφ κατά περίπτωςθ φορζα και  δικτφου.     

  

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

κεμελιϊδεισ 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 

“Συντθρθτισ” ςτο νοςοκομείο ςτα πλαίςια τθσ αρχικισ ι και μεταγενζςτερθσ πρόςκετθσ πράξθσ 

προμικειασ.    

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

προκακοριςμζνων χϊρων του εγκατεςτθμζνου Τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ Coral του 

νοςοκομείου και περαιτζρω ςε 2οεπιπζδο 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. 

8) Ειδικζσ περιπτϊςεισ: Πλεσ οι διακριβωμζνεσ καταςτάςεισ εκτάκτου ανάγκθσ για τεχνικι 

υποςτιριξθ 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 τεχνικι Υπθρεςία του “Ρελάτθ” οφείλει να ακολουκεί τθ γραπτι διαδικαςία τισ 

αμζςωσ επόμενεσ ϊρεσ. 
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9) Υπθρεςίεσ On-site:  Ορίηονται ωσ οι Υπθρεςίεσ που ζχουν τον   χαρακτιρα τθσ επιςκζψεωσ 

τεχνικοφ 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 

οποίου δθμιουργείται θ αδυναμία ι ανϊτερθ βία και θ κατά ςυνζπεια προςωρινι ι επ’ αόριςτον 

αναςτολι 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 

Coralςτο 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 

επίςκεψθ ςτουσ χϊρουσ όπου βρίςκεται εγκατεςτθμζνοσ ο Τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ (π.χ. 

επίςκεψθ 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 

επικοινωνίασ 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 

τθλεςυντιρθςθσςτοφσ 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. 

ΤΘΛΕΦΩΝΛΚΟ ΚΕΝΤΟ 

4) ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΛΛΜΑΤΛΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΕΔΑΣ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» ΚΑΛ ΤΘΣ ΟΓΑΝΛΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 

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 ςυντιρθςθ των 

κλιματιςτικϊν μονάδων διαιροφμενου τφπου του Νοςοκομείου Ζδρασ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» και τθσ Οργανικισ 

Μονάδασ «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ». 

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, 

μοντζλο CPKF60-58. 

                    10.   Σφςτθμα κλιματιςμοφ ΜΕΘ πρωθνκαλαμοσ  309 τθσ Β’Χ (1θ λειτουργία          Ιανουάριοσ 2021)                               

 1 αντλία κερμότθτασ SYSAQUA 65 με κυκλοφορθτι 

 1 κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα Klimallco, ςειρά MDK 108 με υγραντιρα 

 1 πίνακασ BMS εντόσ τθσ ΜΕΘ. 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
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1. Σφςτθμα κλιματιςμοφ Χειρουργείου Αϋ 

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

 2 εναλλάκτεσ αερόψυκτοι (κοντζςερ) modelFCE 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 YORKmodelYCAM 150, R-407C 

 2 κεντρικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ ΙNTERKLIMAmod. 09 YKM-2 με υγραντιρεσ 

ατμοφ. 

 1 κεντρικόσ θλεκτρικόσ πίνακασ 

 2 κυκλοφορθτζσ WILO  

 1 πίνακασ χειριςμοφ(εντόσ του χειρουργείου) 

 1 πίνακασ χειριςμοφ με δφο θλεκτρονικοφσ ελεγκτζσ ΜΙΝC τθσ Teletrol. 

3. Σφςτθμα κλιματιςμοφ Τακτικϊν Εξωτερικϊν Ιατρείων  

 1 αερόψυκτοσ ψφκτθσ νεροφ CENTURYmod. 5003A 

 53 fan coils 

 1 κυκλοφορθτισ 

4. Σφςτθμα κλιματιςμοφ ΜΑΦ (1θ λειτουργία: Ιανουάριοσ 2021)  

 1 αντλία κερμότθτασ SYSAQUA 65 με κυκλοφορθτι 

 1 κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα Klimallco, ςειρά MDK 108 με υγραντιρα 

 1 πίνακασ BMS εντόσ τθσ ΜΑΦ. 

 

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 ςυντιρθςθσ των 

ςυγκροτθμάτων, κακαριςμόσ και αντικατάςταςθ απλϊν και απόλυτων φίλτρων και εν γζνει εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, 

όπωσ αναλφονται παρακάτω. 
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Ψυκτικά ςυγκροτιματα – Αντλία κερμότθτασ 

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα πραγματοποιθκοφν μια φορά ετθςίωσ και κα πρζπει να περιλαμβάνουν απαραιτιτωσ 

τα κάτωκι: 

 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 

λαδιοφ 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 bypass.  

 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, 

διαφορικά πρεςςοςτατϊν)  

 Ζλεγχο αποχετεφςεων ανά τετράμθνο. 

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

 Μεταγωγι Χειμϊνα-Θζρουσ ανά εξάμθνο. 
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 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, εναλλακτϊνκ.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 

ζτοσ 

 Ζλεγχοσ και κακάριςμα υγραντϊν νεροφ, ανά ζτοσ. 

 Ζλεγχοσ Θλεκτρικϊν Ρινάκων, ςφίξιμο ςυνδζςμων, αντικατάςταςθ φκαρμζνων εξαρτθμάτων, 

κακαριςμόσ 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 

εξάμθνο. 

 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. 

Τοπικζσ Κλιματιςτικζσ μονάδεσ ανεμιςτιρα ςτοιχείου (fancoils) 

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα πραγματοποιθκοφν μια φορά ετθςίωσ και κα πρζπει να περιλαμβάνουν απαραιτιτωσ 

τα κάτωκι: 

 Κακαριςμόσ φίλτρων νεροφ 

 Κακαριςμόσ φίλτρων αζρα 

 Ζλεγχοσ και λίπανςθ δικλείδων και διακοπτϊν 

 Κακαριςμόσ λεκανϊν ςυλλογισ ςυμπυκνωμάτων 
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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 «καςζτα» που βρίςκονται ςτα Επείγοντα 

Ρεριςτατικά και ςτο χϊρο του Αξονικοφ Τομογράφου. Σε αυτά προςτίκενται 1 κλιματιςτικό Daikin inverter 24000 

BTU ( μεγάλοσ κάλαμοσ ΜΕΘ) και  1 κλιματιςτικό Midea inverter 12000 BTU (Σθπτικό χειρουργείο)  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 

Στο Νοςοκομείο «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ»: 190 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, 6 μονάδεσ οροφισ (DAIKIN, FUJI, MIDEA, SENDO) ςε ΜΕΘ-ΤΕΡ-ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΘ-

ΤΑΡΕΗΑΙΑ, ΚΑΙ 2 κλιματιςτικζσ μονάδεσ τφπου καναλάτα Inventor (μαγειρεία).  

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΓΑΣΛΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

Αρχικά όλα τα μθχανιματα κα τίκενται ςε λειτουργία για τθ βεβαίωςθ μθ φπαρξθσ βλάβθσ ςτο                               

θλεκτρικό ι θλεκτρονικό κφκλωμα. 

1. Κακαριςμόσ εςωτερικισ και εξωτερικισ μονάδασ. 

 Αφαίρεςθ του πλαςτικοφ καλφμματοσ.. 

 Ρροςταςία του τοίχου με τθν τοποκζτθςθ νάιλον και λεκάνθσ ςτο τελείωμα του κάτω μζρουσ του 

νάιλον, για τθν απορροι των υγρϊν κακαριςμοφ. Ρροςταςία των θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν 

εξαρτθμάτων από χθμικά υγρά και υγραςία. 

 Ψεκαςμόσ με ηεςτό νερό και χθμικό υγρό κακαριςμοφ (ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του 

καταςκευαςτι του χθμικοφ υγροφ), του ςυμπυκνωτι, εξατμιςτι, ανεμιςτιρων ι φίλτρων που 

βρίςκονται ςτο εςωτερικό τθσ μονάδασ. Αναμονι 10 λεπτϊν προκειμζνου να ενεργιςει το διάλυμα 

και τρίψιμο με βοφρτςα ϊςτε να απομακρυνκοφν τελείωσ οι ακακαρςίεσ (ςκόνεσ, μφκθτεσ κλπ). Στθ 

ςυνζχεια τα εξαρτιματα κα πλυκοφν και κα ψεκαςτοφν με απολυμαντικό υγρό. 

 Κακαριςμόσ των πλαςτικϊν τμθμάτων (καπάκι, φίλτρων κλπ) με τθν ίδια διαδικαςία που ζγινε με 

τα προθγοφμενα τμιματα τθσ μονάδασ. 

 Σωςτι ςυναρμολόγθςθ των μεταλλικϊν και πλαςτικϊν εξαρτθμάτων. 

2. Ζλεγχοσ διαρροϊν του ψυκτικοφ κυκλϊματοσ, αποκατάςταςθ τθσ διαρροισ και ςυμπλιρωςθ ψυκτικοφ 

υγροφ. 

3. Κακαριςμόσ πτερυγίων και λίπανςθ ανεμιςτιρα (μζςα-ζξω) 

4. Μζτρθςθ και ρφκμιςθ των πιζςεων 

5. Λόγο ειδικϊν ςυνκθκϊν του Covid-19 απαιτείται ςχολαςτικόσ χθμικόσ κακαριςμόσ ςτα παρακάτω: 

 Στοιχείοεςωτερικισμονάδοσ 
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 Βεντιλατζρ 

 Λεκάνθ απορροισςυμπυκνωμάτων  

 Διαδρομι αποχζτευςθσ 

Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, κα δοκεί ςτο ςυντθρθτι κατάςταςθ με τουσ χϊρουσ που βρίςκονται τα 

κλιματιςτικά.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυντιρθςθσ του κάκε κλιματιςτικοφ κα υπογράφει ςτθν κατάςταςθ ο ςυντθρθτισ, 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 αποκατάςταςισ τθσ λειτουργίασ τουσ.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ κα πρζπει να γίνει δοκιμαςτικι λειτουργία των κλιματιςτικϊν 

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: 

 Να κατακζςει χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ των Εργαςιϊν Συντιρθςθσ 

 Ο ετιςιοσ χθμικόσ κακαριςμόσ και απολφμανςθ όλων των κλιματιςτικϊν μονάδων, κα υπάρχει μζριμνα 

ϊςτε να ολοκλθρϊνεται απαραίτθτα ζωσ το τζλοσ Μαΐου, πριν τθν ζναρξθ τθσ καλοκαιρινισ περιόδου,  

κατόπιν προγραμματιςμοφ.  

 Να ετοιμάςει φάκελο με τα Τεχνικά ςτοιχεία και τα ςχζδια όλων των μθχανθμάτων και των δικτφων των 

Κεντρικϊν Κλιματιςμϊν 

 Να παραλάβει και να τθρεί Φόρμεσ Συντιρθςθσ (Καρτζλεσ ςυντιρθςθσ μθχανιματοσ, και Θμερολόγιο 

ςυντιρθςθσ κφριου και βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ) για κάκε μθχάνθμα που εντάςςεται ςτο πρόγραμμα 

ςυντιρθςθσ ξεχωριςτά. 

 Θ ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων κα γίνεται ςτα πλαίςια του υποβλθκζντοσ  

χρονοδιαγράμματοσ με τθ ςυμπλιρωςθ των αντίςτοιχων φορμϊν ςυντιρθςθσ για κάκε μθχάνθμα. Θ Καρτζλα 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 κάκε 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 ςφραγιςτεί 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 
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 Τα τιμολόγια κα πρζπει να ςυνοδεφονται από το εγκεκριμζνο από τθν Τεχνικι Υπθρεςία 

Χρονοδιάγραμμα 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 

ςυμπεριλαμβανομζνων 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 

περιλαμβάνονται ςτθν τιμι τθσ ςφμβαςθσ). Τα ειδικά υγρά για τον κακαριςμό των μθχανθμάτων κακϊσ και 

τα ψυκτικά υγρά (φρζονκ.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 

ανταλλακτικά 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, 

μονϊςθσ 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 

κζςθ 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 

ανάδοχο χωρίσ χρζωςθ ενϊ θ προμικεια των ανταλλακτικϊν κα γίνεται από το Νοςοκομείο, πλθν των 

ψυκτικϊν 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 νοςοκομείο ο ανάδοχοσ. 

 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 

περίπτωςθ.  

 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. 
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 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 

εκτζλεςθ 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 

οποιοδιποτε τρίτο πρόςωπο. Θ ανάδοχοσ εταιρία υποχρεϊνεται να παίρνει όλα τα αναγκαία μζτρα 

προςταςίασ του προςωπικοφ και οποιουδιποτε τρίτου, αλλά και για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου. Επίςθσ 

υποχρεϊνεται 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 ΤΩΝ ΥΡΟΣΤΑΚΜΩΝ  ΜΕΣΘΣ ΤΑΣΘΣ, ΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΩΝ  ΗΕΥΓΩΝ, ΤΩΝ ΡΛΝΑΚΩΝ 

ΔΛΑΝΟΜΘΣ ΧΑΜΘΛΘΣ ΤΑΣΘΣ  ΚΑΛ ΤΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ UPS ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΕΔΑΣ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» ΚΑΛ 

ΤΘΣ ΟΓΑΝΛΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» . 

Α1) ΤΕΧΝΛΚΕΣ  ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ   ΓΛΑ  ΤΘ  ΣΥΝΤΘΘΣΘ  ΤΩΝ   ΥΡΟΣΤΑΚΜΟΥ   ΜΕΣΘΣ   ΤΑΣΘΣ  20ΚV ΤΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΩΝ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» ΚΑΛ «ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» -  ΕΓΑΣΛΕΣ ΕΤΘΣΛΑΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ   

ΓΕΝΛΚΑ 

Ζλεγχοσ ακροκιβωτίων ειςόδου, κακαριςμόσ. 

Συντιρθςθ εξωτερικϊν γειϊςεων, αεριςμοφ, κζρμανςθσ, εξωτερικοφ φωτιςμοφ. 

Ενθμζρωςθπροςωπικοφοργάνωςθαρχείουυποςτακμοφ.  

 

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, timingtest. 

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

Τανκ λαδιοφ: κακαριςμόσ δείκτθ, ςυμπλιρωςθ λαδιοφ, διαρροζσ, ςυςφίξεισ, ζλεγχοσ αφυγραντιρα, 

αντικατάςταςθ silicagel. 

Λάδι Μ/Σ: δειγματολθψία λαδιοφ και ειδικζσ, χθμικζσ αναλφςεισ, που περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

1. Φυςικοχθμικζσ αναλφςεισ για τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ του ελαίου, 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. Θα ςυνταχκεί ζκκεςθ δοκιμϊν με τα ευριματα τθσ 

δειγματολθψίασ. 

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 τυλιγμάτων.  

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 επαφϊν.  

Συντιρθςθ αυτομάτου διακόπτθ Χ. Τ., ζλεγχοσ ρυκμίςεων.  

Ζλεγχοσ, κακαριςμόσ, ςυςφίξεισ (κλεμοςειρϊν, αςφαλειϊν).  

Συντιρθςθ ςυςτοιχίασ πυκνωτϊν και ερμαρίων βελτίωςθσ cοsφ. 

ΖΛΕΓΧΟΣ ΒΟΘΚΘΤΛΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 
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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. 

ΓΕΛΩΣΕΛΣΥΣ 

Ζλεγχοσ επιφανειϊν επαφισ, ςυςφίξεισ, ωμικι ςυνζχεια, μζτρθςθ αντίςταςθσ 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. 

 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 
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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 Οργανικι 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 ςυμπλθρϊςει 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. 

Ο ςυντθρθτισ είναι υποχρεωμζνοσ να πραγματοποιεί:  

Μία ετιςια προλθπτικι ςυντιρθςθ του Υποςτακμοφ Μζςθσ Τάςθσ. 

Μθνιαίεσ προλθπτικζσ επικεωριςεισ, με οπτικό ζλεγχο και δοκιμι του Υποςτακµοφ για τθν διαπίςτωςθ τθσ οµαλισ 

λειτουργίασ. 

Άμεςθ ανταπόκριςθ (εντόσ δφο ωρϊν) για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν όλο το 24ϊρο και για όλεσ τισ θμερολογιακζσ 

θμζρεσ του ζτουσ (και τισ αργίεσ). 

Ζλεγχο γενικϊν πινάκων Χ.Τ. Ο ζλεγχοσ κα είναι κερµογραφικόσ µε κερµοκάµερα. 

Λοιποί ζλεγχοι ςτο χϊρο του υποςτακµοφ 

• Ζλεγχοσ πεδίου πυκνωτϊν 

• Ζλεγχοσ φωτιςµοφ χϊρου Υ/Σ 

• Ζλεγχοσ πυροςβεςτιρων Υ/Σ 

• Ζλεγχοσ πινακίδων ςθµάνςεωσ κινδφνου  

• Ζλεγχοσ προςτατευτικϊν µζςων αςφαλοφσ χειριςµοφ 

- µονωτικόσ τάπθτασ 

- µονωτικά γάντια  

- κράνοσ προςταςίασ 

- φωτιςτικό αςφαλείασ χϊρου 

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. 
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 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  

Στο Νοςοκομείο «Γ. Γεννθματάσ»  είναι εγκατεςτθμζνα τα εξισ Θλεκτροπαραγωγά Ηεφγθ». 

1)  Κεντρικό κτίριο : Θ/Η   Ιςχφοσ 450 kVA  - Θερμικόσ Κινθτιρασ  Rolls- Royces  με τον Ρίνακα  Ελζγχου και 

Μεταγωγισ του και τον Ρίνακα By-Pass 

2) Ραιδιατρικι : Θ/Η  Ιςχφοσ 150 kVA  με τον Ρίνακα  Ελζγχου και Μεταγωγισ του και τον Ρίνακα By-Pass 

3) ΜΕΘ – Χειρουργείο Ενθλίκων) : Θ/Η  VERINSO   Ιςχφοσ 360 kVA  , Θερμικόσ Κινθτιρασ  SCANIA 

4) Ρίνακασ Μεταγωγισ  και  Ελζγχου  των  Θ/Η   αρ.1 (Ρεδίου Χ.Τ. του Κεντρικοφ Κτιρίου) και του Θ/Η αρ. 3 

(Νζο) 

Στο Νοςοκομείο «Άγιοσ Δθμιτριοσ»  είναι εγκατεςτθμζνα τα εξισ Θλεκτροπαραγωγά Ηεφγθ». 

 Για όλο το νοςοκομειακό ςυγκρότθμα : Λειτουργοφν 2 αυτόνομεσ γεννιτριεσ (κφρια και εφεδρικι) Θ/Η  

1) Θ/Η  AKSA, Ιςχφοσ 400 kVA  με τον Ρίνακα  Ελζγχου και Μεταγωγισ και τον Ρίνακα By-Pass  

2) Θ/Η  PETROGEN, Ιςχφοσ 300 kVA   

 

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 

 Αλλαγι φίλτρων by-pass 

2. Σφςτθμα τροφοδοςίασ πετρελαίου 

 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ πετρελαίου 

 Ζλεγχοσ ςωλθνϊςεων πετρελαίου 

 Κακαριςμόσ προφίλτρου πετρελαίου 





 

Σελίδα 73 

 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 
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 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)        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 
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  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. κα προβαίνει ςε 

μθνιαίουσ ελζγχουσ και δοκιμι των Θ/Η,  ςυμπλθρϊνοντασ δελτίο ελζγχου καλισ λειτουργίασ, ςτο οποίο κα 

καταγράφει τυχόν παρατθριςεισ Ο ςυντθρθτισ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν απρόςκοπτθ, αδιάλειπτθ και 

αςφαλι λειτουργία των Θ/Η και των πινάκων μεταγωγισ και ελζγχου. Ο ςυντθρθτισ κα είναι υποχρεωμζνοσ 

να κατακζτει αναλυτικι ζκκεςθ το αργότερο εντόσ μιασ εβδομάδασ, που κα αναφζρει τυχόν προτάςεισ 

αποκατάςταςισ, βελτιϊςεων κακϊσ και τα οικονοµικά ςτοιχεία αυτϊν. 

 Κατά τθν αλλαγι λιπαντελαίων και φίλτρων, τα παλιά λάδια και φίλτρα κα παραμζνουν ςτισ εγκαταςτάςεισ 

του Νοςοκομείου. 

 Το προςωπικό του ςυνεργείου κα πρζπει να είναι αςφαλιςμζνο ςτουσ οικείουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ. Ο 

ςυντθρθτισ κα διακζτει τα κακοριςµζνα από το νόµο ςυνεργεία µε αρικµό και άδεια..  

 Στθν Ρροχπολογιςκείςα ςχετικι δαπάνθ για τθν ςυντιρθςθ των  Θ/Η ςυμπεριλαμβάνονται τα κόςτθ των 

κάτωκι αναλϊςιµων υλικϊν και ανταλλακτικϊν που απαιτοφνται για τθν ςυντιρθςι τουσ: 

 - λάδια 

− φίλτρο λαδιοφ  

− φίλτρο αζροσ 

 − φίλτρα πετρελαίου  

− αντιψυκτικό 

 Ο ςυντθρθτισ ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι οποιαςδιποτε δυςλειτουργίασ κα είναι υποχρεωμζνοσ  να 

προςζρχεται ςε διάςτθµα το πολφ μιασ ϊρασ για τθν αποκατάςταςθ τθσ. 

Α3) ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  ΓΛΑ ΤΘ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΩΝ  ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ UPS VERINSOEXS 10KVA 

ΡAPEXOMENEΣ YΡHPEΣIEΣ  

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προςφζρει ςτον Ρελάτθ τθ ςυνεχι τεχνικι εξυπθρζτθςθ και 

υποςτιριξθ των ςυςτθμάτων UPS ,που είναι εγκατεςτθμζνα ςτα νοςοκομεία «Γ. Γεννθματάσ» και Αγ. Δθμιτριοσ ςτθ 

Θεςςαλονίκθ: 

A/A ΡΕΛΓΑΦΘ NOΣOKOMEIO TEMAXIA 
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1 VERINSO UPS EXS 10 KVA Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ 1 

2 VERINSO UPS EXS 10 KVA AΓ.ΔHMHTPIOΣ 1 

 

EPΓAΣIEΣ  

Συςτιματα UPS : 

1. Δφo(2) προγραμματιςμζνεσ επιςκζψεισ ανά ζτοσ για τθν προγραμματιςμζνθ ςυντιρθςθ, ςε εργάςιμεσ 

θμζρεσ και ϊρεσ. 

2. Απεριόριςτοσ αρικμόσ επιςκζψεων ςε περίπτωςθ βλάβθσ που τυχόν απαιτθκεί ςε περίπτωςθ ενδεχόμενθσ 

βλάβθσ, θ οποία δεν οφείλεται ςε κακό χειριςμό, αμζλεια ι άλλθ εξωτερικι αιτία ωσ προσ το 

μθχάνθμα. 

3. Διακεςιμότθτα όλο το 24ωρο για τθλεφωνικι υποςτιριξθ ι επί τόπου επίςκεψθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ. 

Ανταπόκριςθ εντόσ 2 ωρϊν από τθν κλιςθ. 

4. Οπτικόσ ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ. 

5. Ζλεγχοσ λειτουργίασ ανεμιςτιρων ψφξθσ 

6. Ζλεγχοσ ςυνδζςεων και ςφίξιμο αυτϊν 

7. Οπτικόσ ζλεγχοσ ςυςςωρευτϊν 

8. Ζλεγχοσ τάςθσ φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν (DC Bus). 

9. Ζλεγχοσ ρεφματοσ φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν. 

10. Ζλεγχοσ τάςθσ ειςόδου L1, (L2,L3),N. 

11. Ζλεγχοσ τάςθσ εξόδου L1,(L2,L3),N. 

12. Ζλεγχοσ ρεφματοσ ειςόδου L,(L2,L3),N. 

13. Ζλεγχοσ ρεφματοσ εξόδου L1, (L2, L3), N. 

14. Ζλεγχοσ μεταγωγισ από UPS ςε ΒΥ-PASS και αντίςτροφα 

15.  Ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ διακοπτϊν. 

16. Ζλεγχοσ θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων και control.(όπου υπάρχει θ δυνατότθτα) 

17. Ζλεγχοσ των TestPoints. (όπου υπάρχει θ δυνατότθτα) 

18. Ζλεγχοσ λειτουργίασ ενδεικτικϊν λυχνιϊν και alarm. 

19. Δοκιμι διακοπισ τθσ τάςθσ τθσ Δ.Ε.H. 

20. Εκφόρτιςθ ςυςςωρευτϊν και επαναφόρτιςθ. 

21. Σφνδεςθ με υπολογιςτι (όπου υπάρχει θ δυνατότθτα) και ζλεγχοσ του ιςτορικοφ για ςφάλματα. 
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Διευκρινίςεισ/ Ραρατθριςεισ : 

 Οι εργαςίεσ με α/α 11, 12 & 16 Οα διενεργοφνται μόνο εφόςον υπάρχει ςχετικι ζγκριςθ από τον 

υπεφκυνο τθσ εγκατάςταςθσ. Ειδικά για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ με α/α 12 απαιτείται θ μεταγωγι 

του UPS ςε μθχανικό  ΒΥ-PASS 

 Για τθν εργαςία με α/α 17για τθ  διάρκεια τθσ δοκιμισ κα ςυνεκτιμοφνται το εκάςτοτε φορτίο και θ 

θλικία των ςυςςωρευτϊν 

Στθν ετιςια αμοιβι για τα UPS δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω υπθρεςίεσ: 

 θ αξία των αναλϊςιμων / ανταλλακτικϊν/ςυςςωρευτϊν. 

 εργαςίεσ επιςκευισ μερϊν (π.χ. επιςκευι πλακετϊν) 

 εργαςίεσ ςε θλεκτρολογικά δίκτυα 

 εργαςίεσ αποςφνδεςθσ - μεταφοράσ – επαναςφνδεςθσ 

 εργαςίεσ υποςτιριξθσ εξοπλιςμοφ επικοινωνίασ (connectivity). 

εργαςίεσ αντικατάςταςθσ ανταλλακτικϊν προμικειασ τρίτου περίπτωςθ βλάβθσ. 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ωσ ανάδοχοσ αναλαμβάνει: 

 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. 

Θ/Η-ΥΡΟΣΤΑΚΜΟΛ ΚΑΛ UPS 

6) ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΚΑΛ ΥΚΜΛΣΘ ΤΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΘΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΕΔΑΣ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» ΚΑΛ ΤΘΣ 

ΟΓΑΝΛΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ»  

Θ ςυντιρθςθ και ρφκμιςθ των ςυςτθμάτων καφςθσ (εγκαταςτάςεισ κεντρικισ κζρμανςθσ, ηεςτοφ νεροφ χριςθσ και 

παραγωγισ ατμοφ)  του Νοςοκομείου Ζδρασ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» και τθσ Οργανικισ Μονάδασ «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» 

κα πραγματοποιείται από τουσ ζχοντασ τθν προσ τοφτο κατάλλθλθ άδεια ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και 

κα περιλαμβάνει τθν εκτζλεςθ των ακόλουκων εργαςιϊν. 

ΓΕΝΛΚΑ 

Θ παροφςα ςφνταξθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν αφορά : 
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 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 

ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ- ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 

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- 

μικροβιολογικοφ 

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- 

πετρελαίου 

9 Λζβθτασ ηεςτοφ νεροφ 

χριςθσ 

236 1 Λεβθτοςτάςιο Ραιδιατρικισ Φυςικοφ αερίου 
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ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ- ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 

ΛΕΒΘΤΟΣΤΑΣΛΟ ΥΨΘΛΘΣ ΡΛΕΣΘΣ 

Α/Α 
ΤΥΡΟΣ 

ΛΕΒΘΤΑ 
ΧΘΣΘ 

ΛΣΧΥΣ 

ΛΕΒΘΤΑ 
ΚΑΥΣΛΜΟ 

ΛΣΧΥΣ 

ΚΑΥΣΤΘΑ 

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ 

1 Χαλφβδινοσ  
Ραραγωγι 

ατμοφ 
1395 kW 

Φυςικό 

αζριο-

πετρζλαιο 

465-1395 

kW 
1991 

 

ΛΕΒΘΤΟΣΤΑΣΛΟ ΧΑΜΘΛΘΣ ΡΛΕΣΘΣ 

2 Χαλφβδινοσ  
Ραραγωγι 

ατμοφ 
1380 kW 

Φυςικό 

αζριο 

372-1512 

kW 
2007 

3 Χαλφβδινοσ  
Ραραγωγι 

ατμοφ 
1380 kW 

Φυςικό 

αζριο 

372-1512 

kW 
2008 

 

ΛΕΒΘΤΟΣΤΑΣΛΟ ΕΞΩΤΕΛΚΩΝ ΛΑΤΛΩΝ 

4 Χαλφβδινοσ Θζρμανςθ 290 kW 
Φυςικό 

αζριο 

163-349 

kW 
1992 

5 Χαλφβδινοσ Θζρμανςθ 290 kW 
Φυςικό 

αζριο 

163-349 

kW 
1992 

 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΓΑΣΛΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

ΛΕΒΘΤΕΣ 

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, 

βοφρτςεσ ) και θλεκτρικι ςκοφπα. 

2. Επικεϊρθςθ και εάν χρειάηεται κακαριςμόσ των καπνοδόχων. 

 ΑΤΜΟΛΕΒΘΤΕΣ 

Ιςχφει ότι και για τουσ λοιποφσ λζβθτεσ και επιπλζον επικεϊρθςθ του εςωτερικοφ κελφφουσ για φπαρξθ 

επικακιςεων αλάτων, οπότε αν υφίςταται τζτοια περίπτωςθ με τθν ειςιγθςθ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ 

προγραμματίηεται χθμικόσ κακαριςμόσ του λζβθτα. με ξεχωριςτι διαδικαςία. 

Ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ αποςκλιρυνςθσ νεροφ και του ςυςτιματοσ τροφοδοςίασ. Σε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ ο 

ανάδοχοσ προτείνει λφςεισ και κατακζτει προςφορά για τθν επιδιόρκωςθ των  ςυςτθμάτων  με ξεχωριςτι 

διαδικαςία. 

* Σε όλουσ τουσ λζβθτεσ ελζγχονται: 
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 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 

γίνει πλιρθσ ζλεγχοσ των διατάξεων αςφαλείασ με τουσ ατμολζβθτεσ ςε πλιρθ λειτουργία. Θα 

ςυνταχκεί πρωτόκολο ςτο οποίο κα αναφερκοφν οι ζλεγχοι και τα ευριματα. Ενδεικτικά κα πρζπει 

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

κυρίδεσ ελζγχου. 

 Αντικατάςταςθ ςτεγανοποιθτικϊν παρεμβυςμάτων ςτθν περίπτωςθ που παρατθρθκεί φκορά κατά 

το άνοιγμα των κυρίδων 

 

ΚΑΥΣΤΘΕΣ 

Θ ςυντιρθςθ των καυςτιρων γίνεται ςφμφωνα με τα ΦΕΚ 236/Β/26-3-1997 και ΦΕΚ 963/Β/15-7-2003 , όπωσ και με 

τισ ςυςτάςεισ και οδθγίεσ του κάκε καταςκευαςτι. Αναλυτικά πρζπει να γίνου οι παρακάτω εργαςίεσ ςυντιρθςθσ 

ςτουσ καυςτιρεσ από τον ανάδοχο: 

 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 

 Ζλεγχο λειτουργίασ των αιςκθτιρων διαρροισ αερίου και των θλεκτρομαγνθτικϊν βαλβίδων παροχισ 

αερίου. Εάν θ εγκατάςταςθ διακζτει αυτόματο ςφςτθμα ελζγχου ςτεγανότθτασ (υποχρεωτικό για το φυςικό 

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

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

 Ζλεγχοσ μανομζτρων αερίου 

 Στουσ λζβθτεσ με καυςτιρα διπλισ καφςθσ( αερίου –πετρελαίου) το ειδικό φφλλο ςυντιρθςθσ και 

ρφκμιςθσ κα ςυντάςςεται και κα παραδίδεται ξεχωριςτά για τθ λειτουργία με  αζριο και ξεχωριςτά για τθ 

λειτουργία με πετρζλαιο.  

 

Μετριςεισ καυςαερίων και ζκδοςθ φφλλου ελζγχου ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τθν νομοκεςία. Ο ζλεγχοσ, θ 

διενζργεια μζτρθςθσ καυςαερίων και θ καταχϊρθςι τουσ ςτο ςχετικό βιβλίο μετριςεων  κα γίνεται τουλάχιςτον 

μία φορά το μινα. 

 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  

 Μζτρθςθ τισ αρχικισ ποιότθτασ καφςθσ και καταγραφι των μετριςεων 

 Βελτιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ καφςθσ και του βακμοφ απόδοςθσ τθσ καφςθσ των ςυςτθμάτων 

με χριςθ διακριβωμζνου οργάνου (αναλυτι καυςαερίων). Καταγραφι των τελικϊν μετριςεων 

μετά τθ ρφκμιςθ. 

 Ραράδοςθ γραπτισ τεχνικισ ζκκεςθσ με τα ευριματα και τυχόν προτάςεισ βελτίωςθσ  

ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΥΣΤΘΩΝ 

Βλάβεσ ςε καυςτιρεσ που ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν μθ ζναυςι τουσ ι τθν μθ αςφαλι λειτουργία τουσ κα πρζπει , 

ο ανάδοχοσ , να επιλαμβάνεται το ςυντομότερο. δυνατό και να επιδιορκϊνεται ςε διάςτθμα 4 ζωσ 8 ωρϊν , από 

τθν ςτιγμι που κα ειδοποιθκεί. Σε περίπτωςθ που χρειάηεται ανταλλακτικό και αυτό δεν μπορεί να βρεκεί άμεςα , 

ο χρόνοσ επιδιόρκωςθσ δφναται να παρατακεί μζχρι 24 ϊρεσ. Ρζραν τοφτου το νοςοκομείο δφναται να 

χρθςιμοποιιςει όλα τα νόμιμα μζςα εναντίον του αναδόχου. Σε περιπτϊςεισ που χρειάηονται ανταλλακτικά, αυτά 

είτε κα τα προμθκεφει ο ανάδοχοσ και κα χρεϊνονται ςε τιμολόγιο ξεχωριςτό από τθν ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ 

λεβιτων, είτε κα τα προμθκεφεται το νοςοκομείο από ανεξάρτθτουσ προμθκευτζσ και ο ανάδοχοσ κα αναλαμβάνει 

τθν τοποκζτθςι τουσ. 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

 Να πραγματοποιεί τθ ςυντιρθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα ΦΕΚ 236/Β/26-3-1997 

και ΦΕΚ 963/Β/15-7-2003 , όπωσ και με τισ ςυςτάςεισ και οδθγίεσ του κάκε καταςκευαςτι. Γενικότερα θ 

ευκφνθ τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ βαρφνει αποκλειςτικά τθν εταιρεία, εκτελείται με απόλυτθ επιμζλεια 
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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 και 

αναγγελίασ βλάβθσ. 

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

αναγκϊν. 

 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, ςε κάκε φφλλο ελζγχου να καταγράφει όλεσ τισ ουςιαςτικισ φφςεωσ 

ελλείψεισ των εγκαταςτάςεων και να προτείνονται λφςεισ οι οποίεσ κα αξιολογοφνται από τθν Τεχνικι 

Υπθρεςία 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 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. 

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. 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να αποδεικνφει ότι κατζχει τα κατάλλθλα πιςτοποιθτικά για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν , 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τον Νόμο. 

7) ΕΡΑΝΕΛΕΓΧΟΣ , ΕΚΔΟΣΘ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΘΤΑΣ ΣΩΛΘΝΩΣΕΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΕΔΑΣ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» ΚΑΛ ΤΘΣ ΟΓΑΝΛΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ»  (Νζο)  

Σφμφωνα με   τον Τεχνικό Κανονιςμό Εςωτερικϊν Εγκαταςτάςεων Φυςικοφ Αερίου  (Άρκρα 12.1 ,12.3 , 12.4 ) 

και ξεχωριςτά από τθν ανάδειξθ Αναδόχου για τθν ςυντιρθςθ των Λεβιτων και των 2 νοςοκομείων , 

προκθρφςςετε για το ζτοσ 2021-2022 και με ιςχφ για 4 ζτθ , αναλόγωσ τθσ θμερομθνία διεξαγωγισ του 

επανελζγχου και τθν ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ Ελζγχου Στεγανότθτασ Σωλθνϊςεων Φυςικοφ Αερίου διαγωνιςμό , 

ςτα πλαίςια του αυτοφ διαγωνιςμοφ και μόνον αυτοφ,  για τθν  ανάδειξθ Αναδόχου με ςκοπό : 

       1 .  Τον επανζλεγχο Στεγανότθτασ όλων των ςωλθνϊςεων Φυςικοφ αερίου από τουσ μετρθτζσ και ζωσ τθν 

είςοδο ςτισ Καταναλϊςεισ. 

       2 . Τθν Ζκδοςθ του αντίςτοιχου Ριςτοποιθτικοφ. 

       3 . Τθν Συντιρθςθ όλων των αγωγϊν Φυςικοφ αερίου . Αυτι περιλαμβάνει τθν αντικατάςταςθ ι και επιςκευι 

και όχι τθν προμικεια ελαττωματικϊν εξαρτθμάτων και ανταλλακτικϊν , τα οποία κα προμθκεφει με ανεξάρτθτθ 

διαδικαςία  και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα (διαγωνιςμόσ ι εξωςυμβατικι προμικεια). 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

- Να παρζχει το κατάλλθλο , εκπαιδευμζνο και πιςτοποιθμζνο εργατοτεχνικό Ρροςωπικό για 

εργαςίεσ ςε εγκαταςτάςεισ Φυςικοφ Αερίου. 

- Να ζχει αςφαλιςμζνο το παραπάνω προςωπικό ςτον αντίςτοιχό αςφαλιςτικό φορζα . 

- Να παρζχει τα απαραίτθτα εργαλεία , όργανα μζτρθςθσ ,όργανα ελζγχου , κατάλλθλα για εργαςία 

ςε εγκαταςτάςεισ φυςικοφ αερίου με αντιεκρθκτικζσ ιδιότθτεσ. 
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8)   ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΚΕΝΤΛΚΩΝ ΑΡΟΧΕΤΕΥΤΛΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΕΔΑΣ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» ΚΑΛ ΤΘΣ 

ΟΓΑΝΛΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» ΚΑΛ ΑΡΟΦΑΞΕΛΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΚΩΣ ΚΑΛ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ. (Νζο) 

         Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να προβεί ςε επικεϊρθςθ και κακαριςμό όλων των 

κεντρικϊν αγωγϊν αποχζτευςθσ και ομβρίων υδάτων και των 2 νοςοκομείων με κατάλλθλα για το ςκοπό αυτό 

μθχανιματα ( οχιματα , αποφρακτικά μζςα, κάμερεσ κλπ). Εάν κατά τθν επικεϊρθςθ παρατθρθκοφν εμφράξεισ κα 

πρζπει να διαλφονται επιτόπου. Εάν παρατθροφνται κατακρθμνίςεισ τοιχωμάτων ι διαρριξεισ αγωγϊν αυτζσ κα 

καταγράφονται με τα οπτικά μζςα που διακζτει ο ανάδοχοσ και κα περιζρχονται ςε γνϊςθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ.  

Θ Τεχνικι Υπθρεςία κα επιβλζπει τθν όλθ διαδικαςία με τον εκάςτοτε υδραυλικό ,ο οποίοσ ςε ςυνεννόθςθ με τον 

Ανάδοχο κα επιλζγουν τθν βζλτιςτθ λφςθ των όποιων προβλθμάτων. 

Επίςθσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να επιλαμβάνεται και οποιωνδιποτε εμφράξεων ςτουσ εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ 

αγωγοφσ με διάμετρο μικρότερθ τθσ Φ140 και όπου δεν δφναται να επζμβει ο υδραυλικόσ τθσ Υπθρεςίασ με τα 

μζςα που διακζτει. Θ ςφμβαςθ καλφπτει μζχρι και 10 επιςκζψεισ –επεμβάςεισ για κακαριςμό και απόφραξθ και για 

τα 2 νοςοκομεία . Στα κακικοντα του Αναδόχου δεν περιλαμβάνονται κακαριςμοί ςιφωνίων νιπτιρων- 

νεροχυτϊν, ςιφωνίων δαπζδου, λεκανϊν WC , ταρατςομόλυβων και υδρορροϊν. 

 Ο Ανάδοχοσ μζςα ςτισ υποχρεϊςεισ του κα ζχει και τον κακαριςμό δι’ αναρροφθτικοφ τρόπου 3 υπόγειων 

δεξαμενϊν λυματολάςπθσ και ςτερεϊν επικακιςεων τα οποία χρθςιμεφουν για ςυγκζντρωςθ ςυμπυκνωμάτων 

ατμοφ και εκκζνωςθσ εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ για μια και μόνο φορά. 

         Μετά από κάκε επίςκεψθ,  ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ πρϊτθσ ,  ο Ανάδοχοσ κα παραδίδει Δελτίο 

Επίςκεψθσ , όπου κα περιγράφει τθν εργαςία που επιτζλεςε υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο από τον ίδιο και από 

τον παρόντα τεχνικό του νοςοκομείου. 

9)  ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΩΝ ΨΥΓΕΛΩΝ  ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘΣ ΚΛΑΣΘΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» (Νζο)  

Στο νοςοκομείο υπάρχουν τα ψυγεία επαγγελματικισ κλάςθσ του παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΧΩΟΣ ΛΣΧΥΣ(W) ΥΓΑ HP ΣΥΜΡΙΕΣΤΘΣ ΚΟΝΤΕΣΕ (ΣΩΛ) 

1 ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 800 R134A       

2 ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 285 R134A       

3 ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 285 R134A       

4 ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 800 R134A       

5 ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 370 R600A       

6 ΜΕΘ/Χ 636 R134A   L'UNITE AE4448YS 30 

7 ΜΕΘ/Χ (ΝΕΟ) 460 R134A   

L'UNITE AE4440Y-

FZ1A 30 

8 ΑΡΟΘΘΚΘ ΜΑΓΕΙΙΩΝ   R134A 

1 

ΔΕΥΤΕΟ L'UNITE CAJ4461Y 30 

9 ΑΡΟΘΘΚΘ ΜΑΓΕΙΙΩΝ   R134A 

1 

ΔΕΥΤΕΟ L'UNITE CAJ4461Y 30 





 

Σελίδα 84 

10 ΑΡΟΘΘΚΘ ΜΑΓΕΙΙΩΝ   R134A 

3 

ΤΕΤΑΤΑ L'UNITE CAJ4492Y 36 

11 ΑΡΟΘΘΚΘ ΜΑΓΕΙΙΩΝ   R22 

1 

ΔΕΥΤΕΟ L'UNITE CAE 9460T 36 

12 ΑΡΟΘΘΚΘ ΜΑΓΕΙΙΩΝ   R134A 3 ΟΓΔΟΑ ASPERA NE6187Z 20 

13 ΑΡΟΘΘΚΘ ΜΑΓΕΙΙΩΝ   R134A 3 ΟΓΔΟΑ ASPERA NEK6187Z 20 

14 ΧΩΟΣ ΜΑΓΕΙΙΩΝ 780 R134A   L'UNITE AE4460Y 24 

15 ΧΩΟΣ ΜΑΓΕΙΙΩΝ 772 R404A   ASPERA NEU6215GK 40 

16 ΘΑΛΑΜΟΙ ΝΕΚΩΝ   R404A 

1 

ΡΕΜΡΤΟ ASPERA NJ9238GK 60 

17 ΘΑΛΑΜΟΙ ΝΕΚΩΝ   R404A 

1 

ΡΕΜΡΤΟ L'UNITE CAJ4519Z 60 

18 ΘΑΛΑΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ   R404A 1 ΟΓΔΟΟ L'UNITE CAJ9513Z 36 

19 

ΦΑΜΑΚΕΙΟ 

(ΕΜΒΟΛΙΩΝ)   R134A 

1 

ΔΕΥΤΕΟ SECOP SC15G 40 

20 ΦΑΜΑΚΕΙΟ(ΡΑΛΙΟ)   R12 1 ΤΙΤΟ  L'UNITE CAJ4452A 24 

21 ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ   R134A 

3 

ΤΕΤΑΤΑ L'UNITE CAJ4492Y   

      R134A 

3 

ΤΕΤΑΤΑ L'UNITE CAJ4492Y   

22 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΡΑΛΙΟ)   R404A 3 ΟΓΔΟΑ+ ELECTROLUX ML90TB   

23 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (ΝΕΟ)   R134A 1 ΤΙΤΟ + ASPERA FFI12HBK 26 

 

Θ ετιςια ςυντιρθςι τουσ περιλαμβάνει: 

 Επικεϊρθςθ ,κακαριςμό και απολφμανςθ με τα κατάλλθλα χθμικά του εςωτερικοφ ςτοιχείου 

(εξατμιςτι) , επιτόπου εάν είναι προςβάςιμοσ ι με αποξιλωςι του , ϊςτε  να παρζχει 

ικανοποιθτικι ροι ψυχροφ αζρα. 

 Επικεϊρθςθ και κακαριςμό του εξωτερικοφ ςτοιχείου (ςυμπυκνωτι) με απομάκρυνςθ 

οποιαςδιποτε μορφισ επικακιςεων από τα πτερφγιά του όπωσ ςκόνεσ , φφλλα, ζντομα και λοιπά , 

ϊςτε να είναι επαρκισ ο αεριςμόσ του. 

 Ζλεγχο λειτουργίασ των ανεμιςτιρων . 

 Ζλεγχο λειτουργίασ των Συμπιεςτϊν . 

 Ζλεγχο λειτουργίασ των ςτραγγαλιςτικϊν διατάξεων ( κερμοεκτονωτικζσ βαλβίδεσ, τριχοειδείσ 

ςωλθνϊςεισ κλπ. 
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 Ζλεγχο τθσ ποςότθτασ των ψυκτικϊν ρευςτϊν (φρζον) με μζτρθςθ των πιζςεων τόςο ςτθν περιοχι 

χαμθλϊν πιζςεων όςο και ςτθν περιοχι υψθλϊν πιζςεων , εφ’ όςον υπάρχουν οι αντίςτοιχεσ 

βαλβίδεσ λιψθσ και πλιρωςθ  εάν είναι απαραίτθτο. 

 Ζλεγχο διαρροϊν  , εφόςον παρατθρθκεί ζλλειψθ φρζον , αποκατάςταςθ τθσ διαρροισ και ςτθν 

ςυνζχεια πλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ 

  Κακικοντα Αναδόχου 

 Ο Ανάδοχοσ επίςθσ κα επιλαμβάνεται κάκε βλάβθσ που προκφπτει και ζχει διαπιςτωκεί και από τον 

ψυκτικό του νοςοκομείου . Οφείλει να παρουςιάηεται το ςυντομότερο δυνατό (και πάντωσ το 

αργότερο μζςα ςε 24 ϊρεσ) από τθν ςτιγμι που κα ειδοποιθκεί ,ανάλογα με το πόςο ςθμαντικι 

είναι θ ςυςκευι για τθν λειτουργία του τμιματοσ που βρίςκεται τοποκετθμζνο . 

 Εφόςον διαγνωςτεί θ βλάβθ και απαιτείται θ προμικεια ανταλλακτικοφ αυτι κα πραγματοποιείται 

μετά από ςυνεννόθςθ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία.  

 Τα ψυκτικά ρευςτά  (φρζον) που τυχόν κα χρειαςτοφν βαρφνουν τον Ανάδοχο.  

 Για κάκε βλάβθ κα κατακζτει και το αντίςτοιχο δελτίο επίςκεψθσ τεχνικοφ με πλιρθ περιγραφι τθσ 

βλάβθσ , των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ προζβθ και ςτα αποτελζςματα των ενεργειϊν  του 

 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει προςωπικό με τισ κατάλλθλεσ γνϊςεισ , τα απαραίτθτα πτυχία 

και άδειεσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ , όπωσ και τθν απαραίτθτθ πιςτοποίθςθ για τον χειριςμό των 

ψυκτικϊν ρευςτϊν (φρζον). 

10)  ΣΥΝΤΙΘΣΘ ΤΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΚΑΛ ΤΟΥ ΔΛΚΤΥΟΥ ΡΑΟΧΘΣ ΛΑΤΛΚΩΝ ΑΕΛΩΝ ΚΑΛ ΚΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

ΕΔΑΣ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» ΚΑΛ ΤΘΣ ΟΓΑΝΛΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 

Θ ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων των ιατρικϊν αερίων κα περιλαμβάνει το ςφνολο των εργαςιϊν όπωσ 

περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά: 

 ΚΕΝΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ  

Αντικατάςταςθ Φίλτρων υψθλισ πιζςεωσ ειςόδου μειωτιρων, αντικατάςταςθ κλείςτρων και μεμβράνθσ 

μειωτιρων, ζλεγχοσ αυτόματου μεταγωγζα, ζλεγχοσ και ενδεχομζνωσ αντικατάςταςθ των βαλβίδων αντεπιςτροφισ 

των ςυςτοιχιϊν υψθλισ πιζςεωσ και ζλεγχοσ τθσ ςτεγανότθτασ ςυνδζςμων κζντρου κ.λ.π.  

 ΚΕΝΤΟ ΡΩΤΟΞΕΛΔΛΟΥ ΤΟΥ ΑΗΩΤΟΥ  

Ππωσ προθγουμζνωσ για το κζντρο οξυγόνου.  

 ΚΕΝΤΟ ΚΕΝΟΥ  

Ζλεγχοσ αυτομάτου κζντρου παραγωγισ κενοφ, αντικατάςταςθ λαδιοφ αντλιϊν, αντικατάςταςθ Φίλτρων λαδιοφ 

αντλιϊν, αντικατάςταςθ φυςιγγίων διαχωριςτι λαδιοφ-αζρα αντλιϊν, κακαριςμόσ ι αντικατάςταςθ Φίλτρου 

ειςόδου αντλιϊν, αντικατάςταςθ ελαςτικοφ κόμπλερ αντλιϊν, ζλεγχοσ ρουλεμάν αντλιϊν, ζλεγχοσ ι 

αντικατάςταςθ πτερυγίων αντλιϊν, κακαριςμόσ αντλιϊν κενοφ, αντικατάςταςθ Φίλτρων βακτθριολογικοφ κενοφ 

κ.λ.π.  

 ΚΕΝΤΟ Ρ.ΑΕΑ ΛΑΤΛΚΘΣ ΧΘΣΘΣ  

Ζλεγχοσ αυτομάτου κζντρου παραγωγισ π.αζρα, αντικατάςταςθ Φίλτρων ειςόδου αεροςυμπιεςτϊν, 

αντικατάςταςθ λαδιοφ ςυμπιεςτϊν, αντικατάςταςθ Φίλτρου λαδιοφ ςυμπιεςτϊν, αντικατάςταςθ Φίλτρου 
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διαχωριςμοφ λαδιοφ-αζρα ςυμπιεςτϊν, ζλεγχοσ ι αντικατάςταςθ ιμάντων και ευκάμπτων ςωλθνϊςεων 

ςυμπιεςτϊν, κακαριςμόσ ςυμπιεςτϊν, κακαριςμόσ των μεταψυκτϊν των ςυμπιεςτϊν, ζλεγχοσ των αςφαλιςτικϊν 

διατάξεων, αντικατάςταςθ Φίλτρων επεξεργαςίασ Ρ. αζρα (ςκόνθσ, ενεργοφ άνκρακα, βακτθριολογικό), ζλεγχοσ 

και ρυκμίςεισ ξθραντιρων προςροφθτικοφ τφπου (αντικατάςταςθ ξθραντικοφ μζςου). 

 ΛΘΨΕΛΣ ΛΑΤΛΚΩΝ ΑΕΛΩΝ  

'Ζλεγχοσ όλων των λιψεων του Νοςοκομείου, κακαριςμόσ και ενδεχόμενθ αντικατάςταςθ φκαρμζνων εςωτερικϊν 

μθχανιςμϊν.  

 ΥΡΟΣΤΑΚΜΟΛ ΛΑΤΛΚΩΝ ΑΕΛΩΝ 

Ζλεγχοσ υποςτακµϊν-εκτονωτϊν 2ου ςταδίου ιατρικϊν αερίων, ενδεχόμενθ αντικατάςταςθ κλείςτρου και 

μεμβράνθσ μειωτιρων, ζλεγχοσ των διακοπτϊν, αποκατάςταςθ ςτεγανότθτασ, ρφκμιςθ πιζςεων εξόδου.  

 ΣΤΘΛΕΣ ΟΟΦΘΣ ΧΕΛΟΥΓΕΛΩΝ  

Ζλεγχοσ λειτουργίασ ςτθλϊν οροφισ και ρυκμίςεισ, ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ τθσ ςτιλθσ, ζλεγχοσ και ενδεχομζνωσ 

αντικατάςταςθ των εφκαμπτων ςωλθνϊςεων τθσ ςτιλθσ και δοκιμζσ λειτουργίασ.  

ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΑΡΑΓΩΓΘΣ ΑΝΑΛΣΚΘΤΛΚΩΝ ΑΕΛΩΝ  

Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ απαγωγισ αναιςκθτικϊν αερίων τοπικϊν (venturi) ι κεντρικοφ, ρυκμίςεισ. 

            Θ ςυντιρθςθ και οι επιςκευζσ των μθχανθμάτων κα γίνονται από Τεχνικοφσ τθσ «Συντθριτριασ» εταιρίασ, 

ειδικά εκπαιδευμζνουσ για το ςκοπό αυτό.  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει τα παρακάτω πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

 ΕΝ ISO 9001/2015για α) τον ςχεδιαςμό, παραγωγι, ποιοτικό ζλεγχο και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων 

ιατρικϊν αερίων και κενοφ και νοςοκομειακοφ εξοπλιςμοφ β) τισ δοκιμζσ των εγκαταςτάςεων των ιατρικϊν 

αερίων γ) τθν παραγωγι τον ποιοτικό ζλεγχο και τθν πιςτοποίθςθ των εγκαταςτάςεων των ιατρικϊν αερίων 

και δ) ςυντιρθςθ και επιςκευι εγκαταςτάςεων ιατρικϊν αερίων 

 ISO ΕΝ 13485/2016 για α) τον ςχεδιαςμό, παραγωγι, ποιοτικό ζλεγχο και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων 

ιατρικϊν αερίων και κενοφ και νοςοκομειακοφ εξοπλιςμοφ β) τισ δοκιμζσ των εγκαταςτάςεων των ιατρικϊν 

αερίων γ) τθν παραγωγι τον ποιοτικό ζλεγχο και τθν πιςτοποίθςθ των εγκαταςτάςεων των ιατρικϊν αερίων 

και δ) ςυντιρθςθ και επιςκευι εγκαταςτάςεων ιατρικϊν αερίων 

 ISO ΕΝ 14001 για α) τον ςχεδιαςμό, παραγωγι, ποιοτικό ζλεγχο και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ιατρικϊν 

αερίων και κενοφ και νοςοκομειακοφ εξοπλιςμοφ β) τισ δοκιμζσ των εγκαταςτάςεων των ιατρικϊν αερίων 

γ) τθν παραγωγι τον ποιοτικό ζλεγχο και τθν πιςτοποίθςθ των εγκαταςτάςεων των ιατρικϊν αερίων και δ) 

ςυντιρθςθ και επιςκευι εγκαταςτάςεων ιατρικϊν αερίων 

 Τθσ βεβαίωςθσ για τθν ορκι διανομι ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 

ΔΥ8/Γ.Ρ.οικ/1348/2004. 

Υλικά ςυντιρθςθ - ανταλλακτικά : 

 Τα προϊόντα-ανταλλακτικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ςυντιρθςθ ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 

ςυμμόρφωςθσ CE ι διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ανάλογα με τθν κατθγορία που ανικουν και κα είναι γνιςια. 

ΕΓΓΥΘΣΘ- ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 
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 Κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ κα παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ όλων των υλικϊν και 

ανταλλακτικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

 Θ ανακζτουςα αρχι δε κα ευκφνεται για οποιαδιποτε βλάβθ των Εγκαταςτάςεων Ιατρικϊν Αερίων 

προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ τουσ και δε κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για εργατικά, 

ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά ζξοδα αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ θ οποία κα προζλκει από αςτοχία 

ανταλλακτικϊν που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν ςυντιρθςθ. 

 Σε κάκε ζλεγχο που κα πραγματοποιείται κα ςυμπλθρϊνεται ειδικό δελτίο ςυντιρθςθσ, το οποίο αναφζρει 

αναλυτικά τθσ εργαςίεσ που ζγιναν όπωσ και εξαρτιματα ι ςυςκευζσ που αντικαταςτάκθκαν πρωτότυπο 

ςτζλεχοσ του δελτίου, αφοφ μονογραφεί από τον υπεφκυνο μθχανικό ςυντιρθςθσ, κα παραδίδεται ςτθν 

Τεχνικι Υπθρεςία μαηί με το τιμολόγιο ςυντιρθςθσ και το τιμολόγιο τυχόν ανταλλακτικϊν ι ςυςκευϊν τισ 

επόμενεσ μζρεσ κάκε ςυντιρθςθσ. 

 Θ ςυντιρθςθ κα γίνεται εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ενϊ για τθν κάλυψθ και αντιμετϊπιςθ επειγόντων 

προβλθμάτων κα υπάρχει ειδικι μζριμνα.  

 Ο Ανάδοχοσ  κα ειδοποιείται εγγράφωσ για τθν βλάβθ και  το είδοσ τθσ και κα ςτζλνεται fax ι μινυμα μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Θ αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ κα γίνεται εντόσ 

24ϊρου, από τθν εκδιλωςι τουσ. Σε περίπτωςθ που αυτό δεν είναι δυνατόν κα γίνεται ζγγραφθ 

ενθμζρωςθ του νοςοκομείου των λόγων που εμποδίηουν τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν αυτϊν κακϊσ και 

τον εκτιμϊμενο χρόνο αποκατάςταςθσ. 

 Ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια του τεχνικοφ προςωπικοφ που κα εργάηεται για τθ 

ςυντιρθςθ. Κανζνα άλλο πρόςωπο ι εταιρεία πλθν των τεχνικϊν τθσ και των τεχνικϊν του Νοςοκομείου δε 

κα παρεμβαίνει ςτθ επιςκευι-ςυντιρθςθ των ςυςτθμάτων – ςυςκευϊν που περιλαμβάνονται ςτθ 

ςυντιρθςθ.     

 Θ παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων κα γίνεται από τθν τεχνικι υπθρεςία του 

Νοςοκομείου, θ οποία ζχει και τθν ευκφνθ τθσ λειτουργίασ και τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ των 

ιατρικϊν αερίων 

 Τα ζξοδα κίνθςθσ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο.    

 H προλθπτικι ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων των ιατρικϊν αερίων, κα αφορά δϊδεκα (12) μθνιαίεσ 

προγραμματιςμζνεσ επιςκζψεισ του ςυνεργείου του Αναδόχου το ζτοσ και απεριόριςτο αρικμό ζκτακτων 

επιςκζψεων για όλο το ζτοσ για περιπτϊςεισ βλαβϊν των παραπάνω εγκαταςτάςεων ιατρικϊν αερίων.  

 Ο Ανάδοχοσ οφείλει κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ζχει αςφαλιςμζνο το προςωπικό 

των ςυνεργείων ςυντιρθςθσ µε δικζσ του δαπάνεσ και ευκφνθ για κάκε είδουσ ατυχιματα 

 Ο Ανάδοχοσ 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 του 

προςωπικοφ των ςυνεργείων του 

 Μζςα ςτθ δαπάνθ ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων δικτφου παροχισ και κζντρου ιατρικϊν 

αερίων περιλαμβάνεται επίςθσ θ αξία των υλικϊν, ανταλλακτικϊν κακϊσ και εξαρτθμάτων που κα 

απαιτθκοφν από τθ ςυντιρθςθ κάκε μθχανιματοσ και γενικότερα από όλεσ τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ 

 Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εκάςτοτε εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ι αποκατάςταςθσ βλαβϊν, κα εκδίδεται: 

α) ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 
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  β) ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕIΤΟΥΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΙΚΩΝ ΑΕΙΩΝ 

      γ) ΕΓΓΑΦΟ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕΟΣ Β- ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ 
Γ ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΕΤΘΣΛΑ ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ ΦΡΑ ΜΕ ΦΡΑ ΜΕ ΦΡΑ 

1 
Συντιρθςθ Δικτφου 
Ρυρανίχνευςθσ 

4.800,00 € 1.200,00 € 6.000,00 € 

2 Συντιρθςθ Ανελκυςτιρων 2.700,00 € 1.800,00 € 4.500,00 € 

3 Συντιρθςθ  τθλεφωνικοφ κζντρου 6.300,00 € 
 

6.300,00 € 

4 Συντιρθςθ κλιματιςτικϊν 8.800,00 € 6.800,00 € 15.600,00 € 

5 Συντιρθςθ Θ/Η 6.900,00 € 4.400,00 € 11.300,00 € 

6 Συντιρθςθ Λεβιτων 8.100,00 € 5.400,00 € 13.500,00 € 

7 Ριςτοποιθτικό Φ. Αερίου 2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 

8 Συντιρθςθ αποχετεφςεων 1.800,00 € 1.800,00 € 3.600,00 € 

9 Συντιρθςθ ψυγείων 2.200,00 € 
 

2.200,00 € 

10 Συντιρθςθ Δικτφου Αερίων 4.800,00 € 3.200,00 € 8.000,00 € 

  ΣΥΝΟΛΑ  48.400,00 € 26.600,00 75.000,00 € 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ – ΕΕΕΣ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

Χριςθ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ςε θλεκτρονικοφσ διαγωνιςμοφσ του ΕΣΘΔΘΣ 

Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςε διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με αξία άνω των 
εκάςτοτε ορίων τθσ ΕΕ, οι οποίεσ και διεξάγονται μζςω του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων(ΕΣΘΔΘΣ), και ειδικότερα κατά τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικ. 56902/215 ΥΑ - ΦΕΚ1924/Β/02.06.2017 και 
ςτθν υπ’ αρικ. 117384 ΚΥΑ ΦΕΚ 3821/Β/31.10.2017 που αφοροφν ςτθν λειτουργία του ΕΣΘΔΘΣ, προτείνεται οι 
ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ και οι οικονομικοί φορείσ να εφαρμόηουν τθν ακόλουκθ διαδικαςία 
δθμιουργίασ και υποβολισ ΕΕΕΣ με τθ χριςθ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ διαχείριςθσ eΕΕΕΣ: 

1.                    Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ςυντάςςουν με χριςθ μίασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ 
eΕΕΕΣ,  εκείνο το πρότυπο ΕΕΕΣ που επικυμοφν για τον εκάςτοτε διαγωνιςμό τουσ, και το παράγουν 
ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, τα οποία και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό 
υπολογιςτι τουσ.  
  

2.                  Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, αναρτοφν ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ τθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ τα παραχκζντα αρχεία ωσ εξισ: 
-          το περιεχόμενο του αρχείου τφπου PDF είτε ενςωματϊνεται ςτο, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, 

κείμενο τθσ διακιρυξθσ είτε αναρτάται το αρχείο τφπου PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, ξεχωριςτά 
ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ και 

-          το αρχείο τφπου XML αναρτάται επικουρικά για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να το χρθςιμοποιιςουν για τθ δθμιουργία μζςω μίασ  υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ςχετικισ 
απάντθςθσ τουσ. 
  

3.                  Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το 
πρότυπο ΕΕΕΣ όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ 
διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο κείμενο αυτισ είτε ςτο ξεχωριςτό αρχείο τφπου PDF που αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ) ςε μορφι αρχείου τφπου PDF ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα 
ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο και ςτθ διακιρυξθ. 
  

4.                  Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ του απαιτοφμενου ΕΕΕΣ, 
προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο τφπου 
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XML. Στθ ςυνζχεια μζςω μίασ  θλεκτρονικισ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ παράγουν τθν απάντθςθ τουσ ςε αρχείο 
τφπου PDF, το οποίο και αποκθκεφουν,  αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου τφπου XML ςτα ςυνθμμζνα του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ 
ςε μία υπθρεςία eΕΕΕΣ και να δθμιουργοφν το EΕΕΣ από τθν αρχι: να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ 
όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να 
ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να παράγουν αρχείο τφπου PDF προκειμζνου να το 
υπογράψουν ψθφιακά και να το επιςυνάψουν ςτα ςυνθμμζνα τθσ θλεκτρονικισ προςφορά τουσ ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ. 

Σθμείωςθ: 

Σε διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με αξία κάτω των εκάςτοτε ορίων τθσ ΕΕ, οι οποίεσ και διεξάγονται μζςω του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων(ΕΣΘΔΘΣ), προτείνεται οι ανακζτουςεσ 
αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ και οι οικονομικοί φορείσ να εφαρμόηουν κατ’ αναλογία τθν ανωτζρω διαδικαςία 
δθμιουργίασ και υποβολισ ΤΕΥΔ με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν eΤΕΥΔ τθσ πλατφόρμασ Promitheus 
ESPDint. 

Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕΣ με τθ χριςθ  τθσ νζασ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα 
θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Θ ςχετικι 
ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του 
αρχείου, είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, 
αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των 
οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ+. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΛΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ - τεκμθρίωςθσ, με το οποίο δίνονται αναλυτικζσ απαντιςεισ με ςχετικζσ 
παραπομπζσ ςε όλα τα ςθμεία των «Απαιτιςεων-Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν» του Ραραρτιματοσ Ι (Τεχνικι 
Ρεριγραφι), κακϊσ και ςε κάκε άλλθ τεχνικι απαίτθςθ του Νοςοκομείου. 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑ-
ΦΘΣ 

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  ΝΑΙ   

  ΝΑΙ   

  ΝΑΙ   

 

 
 
 
                                                                                                       Θμερομθνία 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                    Ο/Θ δθλϊν/οφςα 
   
                                                                                                                                                            *υπογραφι+ 
                                                                                                                                     (ονοματεπϊνυμο, ςφραγίδα) 
 
Σθμειϊςεισ/επεξθγιςεισ: 
α. ςτθ ςτιλθ «α/α», κα πρζπει να αναφζρεται ο αφξων αρικμόσ τθσ απαίτθςθσ-τεχνικισ προδιαγραφισ, 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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β. ςτθ ςτιλθ «Απαίτθςθ-Τεχνικι Ρροδιαγραφι» το ςθμείο τθσ απαίτθςθσ-τεχνικισ περιγραφισ για το οποίο δίνεται 
αναλυτικι απάντθςθ, 
γ. ςτθ ςτιλθ «Απάντθςθ», κα πρζπει να αναφζρεται με ΝΑΙ ι ΟΧΙ θ ικανοποίθςθ τθσ απαίτθςθσ φπαρξθσ τθσ 
εκάςτοτε τεχνικισ προδιαγραφισ, 
δ. ςτθ ςτιλθ «Ραραπομπι Τεκμθρίωςθσ», κα πρζπει να αναφζρεται το αντίςτοιχο ςθμείο ςτθν υποβλθκείςα 
προςφορά (φυλλάδιο με τεχνικά χαρακτθριςτικά, πιςτοποιθτικό, ζγγραφο κλπ) που, κατά τθν κρίςθ του 
οικονομικοφ φορζα, τεκμθριϊνει τθν ικανοποίθςθ τθσ εκάςτοτε τεχνικισ προδιαγραφισ. 
ε. επιτρζπεται θ χριςθ επιπλζον ςτιλθσ για παρατθριςεισ/ςχόλια. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τποδείγμαηα Δγγςηηικών Δπιζηολών  

1. «ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» 

Εκδότθσ ……………………………………………………… 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: ............................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα) ......................................... 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ 

μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ………………………… υπζρ του 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ......., ΑΦΜ: .....(διεφκυνςθ) ........, ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ............, ΑΦΜ: ........(διεφκυνςθ) ....….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) .................., ΑΦΜ: ............. (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ……………….. 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... 

Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ................................... τθσ/του 

(Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

“(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ............... 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε ....................θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………... ι 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
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τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ 

Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό 

αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 

ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

2. «ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ» 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. /) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)................................ 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ………………………………………………………………………..υπζρ του: 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ....., ΑΦΜ: .......(διεφκυνςθ) ........, ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) .........., ΑΦΜ: .............(διεφκυνςθ) ..........ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των .. / τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα 

με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 

Ενδιαφζροντοσ ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε ....…. θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

ι 
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μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 

ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – σέδιο ύμβαζηρ (Πποζαπμοζμένο από ηην Αναθέηοςζα Απσή) 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
…………………………… 

 
 

              *Τόποσ +……:...../......../……. 
Αρικ. πρωτ............................. 

 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΘΤΙΚΟ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ……………. 
 
Στ.. .................. ςιμερα ........................ θμζρα ....................... οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 
 
1. …….............., που εδρεφει……….. με Αρικμό  Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)………. και κωδικό θλεκτρονικισ 
τιμολόγθςθσ νομίμωσ εκπροςωποφμεν… από τ………  δυνάμει του (ςτο εξισ θ «Ανακζτουςα Αρχι»)   
 
2.Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν επωνυμία 
………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., 
ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά πρόςωπα) από τον 
......................................... (ςτο εξισ ο «Ανάδοχοσ»)   
 
Ζχοντασ υπόψιν: 

1. τθν υπϋ αρικμ ..... διακιρυξθ (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που ςυνζταξε θ Ανακζτουςα Αρχι 
για τθν ανωτζρω εν κζματι ςφμβαςθ προμικειασ. 

2. Τθν υπϋ αρικμ … απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ 
(ΑΔΑΜ…), ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο και τθν αρικμ. πρωτ. …………… ειδικι πρόςκλθςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο για τθν υπογραφι του παρόντοσ, θ οποία κοινοποιικθκε ςε αυτόν τθν…... 

3. Πτι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016: 

-θ υπ’ αρικ. ............ διακιρυξθ, με τα Ραραρτιματα τθσ 

-........ (ςτο εξισ «τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ»  

-θ προςφορά του Αναδόχου 
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4. Πτι ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν:  

α) υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ ιδρφματοσ/ 
αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων του παρόντοσ 
ςυμφωνθτικοφ 

β) τθν υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ ιδρφματοσ/ 
αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ για τθν προκαταβολι  του ςυμβατικοφ 
τιμιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 4.1 τθσ Διακιρυξθσ  

Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα : 

 
 

Άρκρο 1 
Αντικείμενο 

 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ....................., ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ του 
άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ και των ΡΑΑΤΘΜΑΤΩΝ 
 ……. 
Θ παροχι υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 
ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τθν προςφορά του Αναδόχου. 
 

 
Άρκρο 2 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι…………, Κωδ. ΣΑ ……. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ 
βαρφνει τθν με Κ.Α. : ……………… ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ …….  του 
Φορζα.     
Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ.  …................. για τθν ανάλθψθ 
υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 20..... και με αρ.  ......... καταχϊρθςθ ςτο βιβλίο … 
 
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Συλλογικι 
Απόφαςθ Ζνταξθσ, αρικ. ενάρικ. ζργου ……………………) [κατά περίπτωςθ+ 
 

Άρκρο 3 
Διάρκεια ςφμβαςθσ  

 
3.1. Δυνάμει του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ 
και μζχρι .............................. 
 
3.2. 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.  
 
 

Άρκρο 4 
Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και δεςμεφεται ανζκκλθτα  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  
 
4.1. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.1. τθσ Διακιρυξθσ, τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
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ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’(και  του ν. 4412/2016).  Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ 
τουσ  
 
4.2. ότι κα ενεργεί ςφμφωνα με το Νόμο και με τθν παροφςα, ότι κα  λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να 
διαςφαλίςει τθν ομαλι και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και τα λοιπά Ζγγραφα 
τθσ Σφμβαςθσ και ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ   όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
παροφςασ, ςφμφωνα με τθ ριτρα ακεραιότθτασ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα και αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμιμα τθσ.  
4.3. *Στο ςθμείο αυτό αναφζρονται όλοι οι ειδικοί όροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατ' εφαρμογι του άρκρου 130 
του Ν.4412/2016, ι άλλοι όροι που επιβάλλονται ςτον ανάδοχο δυνάμει τθσ νομοκεςίασ που διζπει το αντικείμενο 
τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.........................................................]  
 
  

Άρκρο 5 
Αμοιβι – Τρόποσ πλθρωμισ 

 
5.1. Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα ανζρχεται ςε …., πλζον ΦΡΑ…..% 
*άλλωσ αναφζρεται θ αμοιβι του αναδόχου ανά τιμι μονάδασ …:Θ αμοιβι του Αναδόχου ανζρχεται ςε ποςό ςε 
ευρϊ ………… ιτοι ςτο ταυτάρικμο ποςό τθσ προςφοράσ του. Στθν αμοιβι του Αναδόχου  δεν ςυμπεριλαμβάνεται 
ΦΡΑ.+  
 
5.2. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 5.1.1 τθσ Διακιρυξθσ και ςυγκεκριμζνα: 
[ςτο ςημείο αυτό αναφζρονται οι ειδικοί όροι πληρωμήσ, ιδίωσ ςε περίπτωςη επιλογήσ εκ μζρουσ του αναδόχου 
εναλλακτικοφ τρόπου πληρωμήσ] 
………………….. 
 
5.3. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο 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 πλθρωμι1.  
 
5.4. 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 των  υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτθ Διακιρυξθ και λοιπά  ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ. Ιδίωσ ο Ανάδοχοσ  βαρφνεται με τισ  κρατιςεισ που 
κακορίηονται ςτο άρκρο 5.1.2 τθσ Διακιρυξθσ. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου ....% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ ....%. 
 
5.5. Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ .....% επί του κακαροφ ποςοφ. 
 
5.6. *Θ παράγραφοσ που ακολουκεί διαμορφϊνεται αναλόγωσ από τθν ανακζτουςα αρχι, με βάςθ τισ απαιτιςεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Ενδεικτικά μπορεί να αναφζρεται:+ Πλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ 
(πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ κλπ.) ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει το αντίςτοιχο 
τιμολόγιο εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και 
ποιοτικισ παραλαβισ και θ πλθρωμι του κα πρζπει να λάβει χϊρα ςε επιπλζον τριάντα (30) θμζρεσ.  
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αναδόχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι τριάντα (30) θμζρεσ από τθν 
οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των αγακϊν και τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν 
επαλικευςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει περιζλκει μζχρι και τθν θμερομθνία αυτι ςτθν ανακζτουςα αρχι το 

                                                           
1
 Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να αναφζρει ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά ςτο ςθμείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του άρκρου 200 του ν. 

4412/2016 
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τιμολόγιο ι άλλο ιςοδφναμο παραςτατικό πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υποπαρ. 
Η5 τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» κακίςταται υπεριμερθ και οφείλει τόκουσ υπερθμερίασ, χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ανάδοχο. 
Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ υποβολισ των οικείων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι δεν 
κακίςταται υπεριμεροσ, ει μθ μόνο από τθν θμζρα προςκόμιςισ τουσ. 
 
 

Άρκρο 6 
Αναπροςαρμογι τιμισ 

 
Θ περίπτωςθ τθσ αναπροςαρμογισ τιμισ των υπθρεςιϊν υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 
κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 6.7 τθσ Διακιρυξθσ  
 

 
Άρκρο 7 

Τμθματικζσ/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ-Ραραλαβι αντικειμζνου-Χρόνοσ και τρόποσ παροχισ υπθρεςιϊν 
 
7.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτο χρονικό διάςτθμα και με τον τρόπο που 
κακορίηονται ςτα άρκρα 6.1. και 6.2.  τθσ Διακιρυξθσ. Ειδικότερα: 
 
Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ /ενδιάμεςεσ 
προκεςμίεσ  ωσ εξισ:  
α)….. β)…… κ.λ.π. 
 
7.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ι/και να υποβάλει τα παραδοτζα ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι ςφμφωνα  με το άρκρο 6.2. τθσ Διακιρυξθσ. Μθ εμπρόκεςμθ παροχι των υπθρεςιϊν ι/και υποβολι των 
παραδοτζων από τον Ανάδοχο επάγεται τθν κιρυξθ αυτοφ ωσ ζκπτωτου ςφμφωνα με το άρκρο 6.2.2  τθσ 
Διακιρυξθσ.   
 
7.3. H παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπζσ, υπό τουσ όρουσ,  
διαδικαςίεσ παραλαβισ και ελζγχου και ςυμφωνοφνται ςτο άρκρο 6.3 τθσ Διακιρυξθσ.   
 
7.4. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του 
παραδοτζου από τον Ανάδοχο και δεν ζχει εκδοκεί από τθν επιτροπι πρωτόκολλο παραλαβισ, ιςχφουν τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 6.3.5. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
Ανεξάρτθτα από τθν, ςτο ωσ άνω άρκρο 6.3.5. τθσ Διακιρυξθσ, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
Αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν παροφςα ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ 
τθσ παραγράφου που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν παροφςα ςφμβαςθ χρόνο. Θ 
παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω 
παράγραφο 11.3 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και των άρκρων  6.3.1. τθσ Διακιρυξθσ και του άρκρου 219 του ν. 
4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθν παροφςα ςφμβαςθ ελζγχων και τθ 
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 
 
 

Άρκρο 8 
Απόρριψθ υπθρεςιϊν-παραδοτζων –Αντικατάςταςθ 

 
8.1. 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 παροφςασ ςφμβαςθσ, 
μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι και ςφμφωνα με το άρκρο 6.4 τθσ Διακιρυξθσ. 
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8.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 
του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ Διακιρυξθσ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
8.3. 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 του όρου 9 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
 
 

Άρκρο 9 
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου –Κυρϊςεισ 

 
9.1. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 
αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν παροφςα ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κατόπιν τιρθςθσ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ και οι κυρϊςεισ/αποκλειςμόσ που 
προβλζπονται ςτο ωσ άνω άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. 
 
9.2. 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  και το άρκρο 5.2.2 τθσ Διακιρυξθσ. 
 
9.3 *Στο ςθμείο αυτοφ περιγράφονται αναλυτικά τυχόν άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για πλθμμελι 
εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, εφόςον προβλζπονται ςτθ Διακιρυξθ+. 
 

 
Άρκρο 10 

Υπεργολαβία 
 
10.1.Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.4.1. τθσ Διακιρυξθσ,  δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 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 Αναδόχου.  
 
Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ των πιο κάτω τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ/των πιο κάτω 
υπθρεςιϊν-κακθκόντων ...... 
 
10.2. Ο Ανάδοχοσ με το από ...... ζγγραφό του, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα, και ςφμφωνα με το  άρκρο 
4.4.2. τθσ Διακιρυξθσ, ενθμζρωςε τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν επωνυμία/όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και 
τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν 
αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα 
ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ 
διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και  οφείλει να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ τμθμάτων 
τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  
 
 
10.3.Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3  τθσ Διακιρυξθσ και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2  τθσ 
Διακιρυξθσ  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. Επιπλζον, θ Ανακζτουςα Αρχι, 
προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να 
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επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ποςοςτοφ που 
ορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. 
 
10.4. Ο υπεργολάβοσ λαμβάνει γνϊςθ τθσ ςυνθμμζνθσ ςτθν παροφςα ριτρα ακεραιότθτασ και δεςμεφεται να 
τθριςει τισ υποχρεϊςεισ που περιλαμβάνονται ςε αυτι. Θ ωσ άνω δζςμευςθ περιζρχεται ςτθν ανακζτουςα αρχι 
με ευκφνθ του αναδόχου.  
 
10.5..............................................................  
 

 
Άρκρο 11 

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 
 
11.1.Θ παροφςα 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 4.5 τθσ Διακιρυξθσ. 
Ειδικότερα ………………………………… 
11.2. Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι ςυμφωνία 
των μερϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του ν.4412/2016. 
 
 

Άρκρο 12 
Ανωτζρα Βία 

 
12.1.Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο 
που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.  
12.2.Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που εμπίπτει 
ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ 
ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, 
προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει μετά από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου για αυτό οργάνου.  
Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο Ανάδοχοσ τον 
απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ ι μθ κατάλλθλα εκπλιρωςθσ τθσ προμικειασ. 

 
 

Άρκρο 13 
Ολοκλιρωςθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου 

 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παραλθφκοφν οριςτικά, ποςοτικά και ποιοτικά οι υπθρεςίεσ, 
όταν αποπλθρωκεί το ςυμβατικό τίμθμα και εκπλθρωκοφν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ ι νόμιμεσ υποχρεϊςεισ 
και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ.  

 
 

Άρκρο 14 
Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 4.6 τθσ Διακιρυξθσ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ. 

 

Άρκρο 15 
Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν 
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15.1. Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το κεςμικό πλαίςιο που αναφζρεται ςτο 
άρκρο 1.4. τθσ Διακιρυξθσ και β) τθ Διακιρυξθ και τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ.   
 
15.2. Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, 
δυνάμει των άρκρων τθσ Διακιρυξθσ  5.2. (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου -Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ 
επιμζρουσ ςταδίων παροχισ υπθρεςιϊν/υποβολισ παραδοτζων), 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων –αντικατάςταςθ), 
μπορεί να αςκιςει τα δικαιϊματα που του αναγνωρίηονται και υπό τισ προχποκζςεισ και ζννομεσ ςυνζπειεσ που 
ορίηονται ςτο άρκρο 5.3. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
15.3. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κάκε διαφορά που προκφπτει αναφορικά με τθν ερμθνεία, και/ι το κφροσ 
και/ι  τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ι εξ αφορμισ τθσ,  επιλφονται ςφμφωνα με το άρκρο 5.4. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
 

Άρκρο 16 

Συμμόρφωςθ με τον Κανονιςμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137) *Θ διατφπωςθ που ακολουκεί είναι 
ενδεικτικι. Ο όροσ προςαρμόηεται ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τισ ανάγκεσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ+  
Τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν εφαρμογι του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 
95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 
4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι των προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου 
ςυμπεριλαμβανομζνων των προςτθκζντων/ςυνεργατϊν/δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ιςχφουν τα 
παρακάτω: 

Ο Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και επιτρζπει ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι να προβεί ςε αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και ςτθν 
αναγκαία επεξεργαςία και διατιρθςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με 
άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκθκεφει και επεξεργάηεται τα ςτοιχεία προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου που είναι 
αναγκαία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  τθν εκπλιρωςθ των μεταξφ τουσ ςυναλλαγϊν και τθν εν γζνει 
ςυμμόρφωςι τθσ με νόμιμθ υποχρζωςθ, ςε ζγχαρτο αρχείο και ςε θλεκτρονικι βάςθ με υψθλά χαρακτθριςτικά 
αςφαλείασ με πρόςβαςθ αυςτθρϊσ και μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα ι παρόχουσ υπθρεςιϊν ςτουσ οποίουσ 
ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν για λογαριαςμό τθσ και οι οποίοι διενεργοφν πράξεισ 
επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβεί ςε ςυλλογι και επεξεργαςία (π.χ. ςυλλογι, καταχϊριςθ, οργάνωςθ,  αποκικευςθ, 
μεταβολι, διαγραφι, καταςτροφι κ.λπ.), για τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ ςκοποφσ, των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα όπωσ: (α) επίςθμων ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ, (β) ςτοιχείων επικοινωνίασ, (γ) δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν κοινωνικοαςφαλιςτικϊν και φορολογικϊν απαιτιςεων, (δ) γενικϊν πλθροφοριϊν, (ε) ςτοιχείων 
πλθρωμισ, χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν και λογαριαςμϊν, (ςτ) δεδομζνων ειδικισ κατθγορίασ, των οποίων 
θ ςυλλογι και επεξεργαςία επιβάλλεται από τουσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το 
δθμόςιο ςυμφζρον, ι ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

Τα προςωπικά δεδομζνα του Αναδόχου και των ςυνεργατϊν του (ςυμπεριλαμβανομζνων των δανειηόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποκθκεφονται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και 
μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ  ι ελζγχουσ 
χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει 
διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα 
τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 
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Κακ’ όλθ τθν διάρκεια που θ Ανακζτουςα Αρχι τθρεί και επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα ο Ανάδοχοσ ζχει 
δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ, φορθτότθτασ, διόρκωςθσ, περιοριςμοφ, διαγραφισ ι και εναντίωςθσ υπό 
ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ προβλεπόμενεσ από το νομοκετικό πλαίςιο. 

Δεν επιτρζπεται θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για ςκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον 
οποίο ζχουν ςυλλεχκεί παρά μόνον υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου 24 του ν. 4624/2019. 

Θ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε άλλο δθμόςιο φορζα επιτρζπεται 
ςφμφωνα με το άρκρο 26 του ωσ άνω νόμου, εφόςον είναι απαραίτθτο για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ ι του 
τρίτου φορζα ςτον οποίο διαβιβάηονται τα δεδομζνα και εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ που επιτρζπουν τθν 
επεξεργαςία ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ίδιου νόμου. 

Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με τον υπεφκυνο για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
είναι τα ακόλουκα (email …………………. /τθλ………………..). 

B. Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τον ανάδοχο προςωπικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ των ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 28 ΓΚΡΔ. Ειδικότερα, ιςχφουν τα παρακάτω: 

α) ο ανάδοχοσ (εκτελϊν τθν επεξεργαςία) επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα μόνο βάςει 
καταγεγραμμζνων εντολϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ (υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ),  

β) διαςφαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα ζχουν αναλάβει δζςμευςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ι τελοφν υπό τθ δζουςα κανονιςτικι υποχρζωςθ 
τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα δυνάμει του άρκρου 32 ΓΚΡΔ,  

δ) τθρεί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 4 για τθν πρόςλθψθ άλλου εκτελοφντοσ τθν 
επεξεργαςία,  

ε) λαμβάνει υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και επικουρεί τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ με τα κατάλλθλα τεχνικά 
και οργανωτικά μζτρα, ςτον βακμό που αυτό είναι δυνατό, για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ του υπευκφνου 
επεξεργαςίασ να απαντά ςε αιτιματα για άςκθςθ των προβλεπόμενων ςτο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του 
υποκειμζνου των δεδομζνων,  

ςτ) ςυνδράμει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από τα άρκρα 32 ζωσ 36 ΓΚΡΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και τισ πλθροφορίεσ 
που διακζτει ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία,  

η) κατ’ επιλογι του υπευκφνου επεξεργαςίασ (ανακζτουςα αρχι), διαγράφει ι επιςτρζφει όλα τα δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ μετά το πζρασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν επεξεργαςίασ και 
διαγράφει τα υφιςτάμενα αντίγραφα, εκτόσ εάν το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ ι του κράτουσ μζλουσ απαιτεί τθν 
αποκικευςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,  

θ) κζτει ςτθ διάκεςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία προσ απόδειξθ τθσ 
ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που κεςπίηονται ςτο παρόν άρκρο και επιτρζπει και διευκολφνει τουσ 
ελζγχουσ, περιλαμβανομζνων των επικεωριςεων, που διενεργοφνται από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ι από άλλον 
ελεγκτι εντεταλμζνο από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ.  

ι) Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν προςλαμβάνει άλλον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία χωρίσ προθγοφμενθ ειδικι ι 
γενικι γραπτι άδεια του υπευκφνου επεξεργαςίασ.  

 
 

Άρκρο 17 
Λοιποί όροι 

 
Άπαντεσ οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και των Εγγράφων τθσ Σφμβαςθσ που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 
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Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε δφο αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε ωσ ακολοφκωσ από τα 
ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

…………………………………  ………………………………… 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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